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ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ:  168/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
     ηελ Πύιν (έδξα ηνπ Γήκνπ Πύινπ - Νέζηνξνο), θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ), πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Πιαηείαο Νέζηνξνο, ζήκεξα ηελ 7η ηος μηνόρ 
Οκηυβπίος ηος έηοςρ 2019 ημέπα ηηρ εβδομάδαρ Γεςηέπα και ώπα 11:00, ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηακηική ζπλεδξίαζε ύζηεξα 
από ηην απιθμ. 14926 και από 03.10.2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θ. 
Καξβέια Παλαγηώηε / Γεκάξρνπ Πύινπ – Νέζηνξνο, πνπ επηδόζεθε ρσξηζηά ζηνπο θ.θ. 
Γεκνηηθνύο πκβνύινπο – Μέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  
άξζξνπ 75 ηνπ λόκνπ 3852/2010 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε από ηνπο λόκνπο4555/2018 
Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018 θαη 4623/2019 Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-2019 θαη ηζρύεη ζήκεξα, γηα 
ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
Υαξακαξάο Θεόδσξνο (Αληηπξόεδξνο), Βνπγηνύθαο Θεόδσξνο, Υξνλόπνπινο Αλαζηάζηνο, 

Καθαληάξεο Γεκήηξηνο, ππξνπνύινπ Δπζηαζία, Καλάθεο Ζιίαο, (Μέιε).  
ΑΠΟΝΣΔ  

Καξβέιαο Παλαγηώηεο Πξόεδξνο θαη Γήκαξρνο Πύινπ – Νέζηνξνο 
 
     Γελ παξίζηαληαη κε δηθαίσκα ιόγνπ ν Δπηθεθαιήο ηεο 2εο Διάζζνλνο Μεηνςεθίαο ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Βξεηηάθνο Γεκήηξηνο, θαζώο θαη ε Δπηθεθαιήο ηεο 3εο Διάζζνλνο 
Μεηνςεθίαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Απνζηνινπνύινπ νθία.  
 
     Παξίζηαηαη σο Δηδηθόο Γξακκαηέαο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ν 
Γεώξγηνο Αλαζηαζόπνπινο, ηαθηηθόο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ. 
 
     Ο Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη Πξνεδξεύνλ ηεο ζπλεδξίαζεο θ. 
Υαξακαξάο Θεόδσξνο ιόγσ απνπζίαο ηνπ Πξνέδξνπ θ. Καξβέια Παλαγηώηε αθνύ 
δηαπίζησζε όηη πθίζηαηαη λόκηκε απαξηία θαζόηη, επί ζςνόλος: επηά (7), βξίζθνληαη 
παπόνηερ: έξι (6) θαη απόνηερ: έναρ (1), όπσο αλαθέξνληαη πην πάλσ θήξπμε ηελ έλαξμε 
ηεο ζπλεδξίαζεο. 
 
     Αθνινύζσο ν θ. Αληηπξόεδξνο αλέγλσζε ην 3ο θέμα εκηόρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, ηεο 
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ήηνη: «ςζήηηζη και λήτη απόθαζηρ επί ηος με 
απιθμό ππυηοκόλλος 15017/04-102019 αιηήμαηορ ηος Γημοηικού ςμβούλος Πύλος – 
Νέζηοπορ κ. απδέλη Ιυάννη ηος Γήμος πεπί νομικήρ εκπποζώπηζήρ ηος» θαη έζεζε 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΘΔΜΑΣΟ 
ςζήηηζη και λήτη απόθαζηρ επί ηος με απιθμό ππυηοκόλλος 15017/04-102019 
αιηήμαηορ ηος Γημοηικού ςμβούλος Πύλος – Νέζηοπορ κ. απδέλη Ιυάννη ηος 

Γήμος πεπί νομικήρ εκπποζώπηζήρ ηος 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ  
ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΟΙ ΓΤΟ (22) ΚΑΙ ΑΠΟ  
07/10/2019 ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 

ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ 
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ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ ζέκαηνο θαη δήηεζε 
ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 75 «Λεηηνπξγία ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο» ηνπ λόκνπ 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα ΄΄Καιιηθξάηεο΄΄» όπσο 
αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξάγξαθν 3, ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λόκνπ 4555/2018 Φ.Δ.Κ. 
133/Α/19-07-2018, ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο λα ζπδεηεζεί εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο σο 
θαηεπείγνλ. 
    Σν ζέκα απηό απνθαζίζηεθε κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ 
κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη θξίζεθε σο θαηεπείγνλ, ζπδεηήζεθε πξν ηεο 
ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ειήθζε απόθαζε γη’ απηό κε ηελ ίδηα 
πιεηνςεθία, ήηνη ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ όπσο θαίλεηαη 
ζην απνθαζηζηηθό κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο.  
 
     Δηζεγνύκελνο ηνπ ζέκαηνο ν θ. Αληηπξόεδξνο είπε όηη, ζε ζπλέρεηα ηεο κε αξηζκό 
πξσηνθόιινπ 15410/02-11-2018 αίηεζεο ηνπ θ. αξδέιε ηνπ Ησάλλε Γήκνπ, θαηνίθνπ 
Καιιηζέαο Μεζζελίαο, Αληηδεκάξρνπ θαηά ηελ πεξίνδν εθείλε, ηνπ Γήκνπ Πύινπ - Νέζηνξνο, 
αξκόδηνπ γηα ζέκαηα θαζαξηόηεηαο θαη αλαθύθισζεο γηα ηελ εθπξνζώπεζή ηνπ από ηηο 
ππεξεηνύζεο κε ζρέζε πάγηαο αληηκηζζίαο δηθεγόξνπο ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο 
ελώπηνλ ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ (Πιεκκειεκάησλ) Καιακάηαο, ζηε δηθάζηκν ηεο 6εο 
Ννεκβξίνπ 2018, ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά από ελδερόκελε αλαβνιή ή δηαθνπή δηθάζηκν 
πξνο ππνζηήξημε ηεο έθεζήο ηνπ θαηά ηεο κε αξηζκό 1627/01-09-2016 απόθαζεο ηνπ 
Σξηκεινύο Πιεκκειεηνδηθείνπ Καιακάηαο, θαηόπηλ ηεο κε αξηζκό 153/2016/02-01-2018 
θιήζεο ηνπ θ. Δηζαγγειέα Δθεηώλ Καιακάηαο, εηζήρζε ην ζέκα ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
ηνπ Γήκνπ ζηηο 05/11/2018 σο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  
     Με ηελ αξηζκ. 211/05-11-2018 θαη κε ΑΓΑ: 73Φ0Χ1Β-7ΦΤ απόθαζή ηεο ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή απνθάζηζε ηελ κε ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ην ζέκα απηό σο εθηόο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο, επεηδή δελ ππήξρε ε απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ 
κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θαζόηη ν ύκβνπινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
Αληηδήκαξρνο θ. Ησάλλεο αξδέιεο δελ είρε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ιόγσ θσιύκαηνο 
ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9, ηνπ άξζξνπ 75, ηνπ λόκνπ  3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή 
ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα ΄΄Καιιηθξάηεο΄΄.   
     Δπί ηνπ ζέκαηνο ηεο σο άλσ αλαθεξόκελεο ζπλεδξίαζεο είρακε ηελ κε αξηζκό 
πξσηνθόιινπ 15416/02-11-2018 Γλσκνδόηεζε ηεο Ννκηθήο καο Τπεξεζίαο πνπ αλέθεξε 
ηελ απνδνρή ηεο κε αξηζκό πξση. 15410/02-11-2018 αίηεζεο ηνπ Ησάλλε αξδέιε ηνπ 
Γήκνπ, Αληηδεκάξρνπ ηελ πεξίνδν εθείλε ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο αξκόδηνπ γηα ζέκαηα 
θαζαξηόηεηαο θαη αλαθύθισζεο, γηα ηελ εθπξνζώπεζή ηνπ, ελώπηνλ ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ 
(Πιεκκειεκάησλ) Καιακάηαο, ζηε δηθάζηκν ηεο 6εο Ννεκβξίνπ 2018, ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε 
κεηά από ελδερόκελε αλαβνιή ή δηαθνπή δηθάζηκν, από ηηο ππεξεηνύζεο κε ζρέζε πάγηαο 
αληηκηζζίαο δηθεγόξνπο ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο: α)Γεσξγία Βηζβίθε ηνπ Αζαλαζίνπ, 
Γηθεγόξν ηνπ Πξσηνδηθείνπ Καιακάηαο (Α.Μ. ΓΚ 370), θάηνηθν Πύινπ Μεζζελίαο (νδόο 
Παησλίνπ, αξ. 11) θαη β)Μαξία – Αηθαηεξίλε Βεδπξέα ηνπ Αλαζηαζίνπ, Γηθεγόξν ηνπ 
Πξσηνδηθείνπ Καιακάηαο (Α.Μ. ΓΚ 496), θάηνηθν Καιακάηαο (νδόο Γακνθώληνο, αξ. 4), 
ελεξγώληαο από θνηλνύ ή ε θαζεκία ρσξηζηά. 
     Ζ ζπδήηεζε ηεο παξαπάλσ ππόζεζεο αλαβιήζεθε από ηε δηθάζηκνο ηεο 6εο Ννεκβξίνπ 
2018 γηα ηε δηθάζηκν ηεο 8ε Οθησβξίνπ 2019 θαη  ν θ. αξδέιεο επαλήιζε κε λέα αίηεζή ηνπ 
(αξηζκόο πξσηνθόιινπ 15017/04-102019) γηα λνκηθή ππνζηήξημε από ηηο ππεξεηνύζεο κε 
ζρέζε πάγηαο αληηκηζζίαο δηθεγόξνπο ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο.  
     ύκθσλα κε ην άξζξν 244Α παξ. 5 πεξ. ζη’ ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο απηό 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 51 ηνπ Ν. 3979/2011, θαη ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 
4071/2012, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 102 ηνπ Ν. 4483/2017 (ΦΔΚ 107/31-07-
2017, ηεύρνο Α’) : «Οη Ο.Σ.Α α’ θαη β’ βαζκνύ θαη ηα λνκηθά πξόζσπα απηώλ ππνρξενύληαη 
λα παξέρνπλ λνκηθή ππνζηήξημε ζηνπο ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνύλ ζε απηνύο, ελώπηνλ ησλ 
Γηθαζηεξίσλ ή ησλ Γηθαζηηθώλ Αξρώλ, ζε πεξίπησζε δηελέξγεηαο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο 
ή άζθεζεο πνηληθήο δίσμεο απηώλ γηα αδηθήκαηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη όηη δηέπξαμαλ θαηά 
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ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο. Ζ αλσηέξσ λνκηθή ππνζηήξημε δελ παξέρεηαη ζε 
πεξίπησζε πνηληθήο δίσμεο απηώλ ύζηεξα από θαηαγγειία εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο. Ζ 
λνκηθή εθπξνζώπεζή ηνπο ζπληειείηαη από δηθεγόξν ηνπ δήκνπ ή ηεο πεξηθέξεηαο, ύζηεξα 
από αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ πξνο ηνλ νηθείν δήκαξρν ή πεξηθεξεηάξρε, ζεηηθή εηζήγεζε ηεο 
Τπεξεζίαο θαη απόθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. Αλ δελ ππεξεηεί δηθεγόξνο κε πάγηα 
έκκηζζε εληνιή, ε εθπξνζώπεζε γίλεηαη από πιεξεμνύζην δηθεγόξν, ζύκθσλα θαη κε ηηο 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72 θαη 176 αληηζηνίρσο. Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο εθαξκόδνληαη θαη γηα 
ηνπο αηξεηνύο ησλ δήκσλ θαη πεξηθεξεηώλ». 

  
Παπακαλώ όπυρ αποθαζίζοςμε ζσεηικά 

 
     Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη νη θ.θ.: Υαξακαξάο Θεόδσξνο, Υξνλόπνπινο 
Αλαζηάζηνο, Καθαληάξεο Γεκήηξηνο, ππξνπνύινπ Δπζηαζία, ηνπνζεηήζεθαλ λα γίλεη δεθηό 
ην αίηεκα ηνπ θ. αξδέιε. Ο θ. Βνπγηνύθαο Θεόδσξνο ηνπνζεηήζεθε θαηά ηεο απνδνρήο ηνπ 
αηηήκαηνο, ελώ ν θ. Καλάθεο Ζιίαο ςήθηζε ιεπθό.    
 
     Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, έιαβε ππόςε ηεο 
όια ηα αλσηέξσ, ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72, 75 ηνπ λόκνπ 
3852/2010 Φ.Δ.Κ. 87/Α΄/07-06-2010 όπσο απηά ηζρύνπλ ζήκεξα θαηόπηλ ησλ 
αληηθαηαζηάζεώλ ηνπο από ηνπο λόκνπο 4555/2018 Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018 θαη 4623/2019 
Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-2019 
  

Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι    καηά πλειοτηθία και δια τήθυν      
 

 Σεζζάπυν (4) ςπέπ νη θ.θ.: Υαξακαξάο Θεόδσξνο, Υξνλόπνπινο Αλαζηάζηνο, 
Καθαληάξεο Γεκήηξηνο, ππξνπνύινπ Δπζηαζία.  

 Δνόρ (1) καηά ν θ. Βνπγηνύθαο Θεόδσξνο. 

 Ένα (1) λεςκό ν θ. Καλάθεο Ζιίαο. 
 

(ήηοι: απόλςηη πλειοτηθία ηος ζςνολικού απιθμού ηυν μελών) 
 

Σελ απνδνρή ηεο κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 15017/04-102019 αίηεζεο ηνπ θ. αξδέιε 
Ησάλλε ηνπ Γήκνπ, Αληηδεκάξρνπ ηελ πεξίνδν εθείλε ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο 
αξκόδηνπ γηα ζέκαηα θαζαξηόηεηαο θαη αλαθύθισζεο, γηα ηελ εθπξνζώπεζή ηνπ, ελώπηνλ 
ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ (Πιεκκειεκάησλ) Καιακάηαο, ζηε δηθάζηκν ηεο 8εο Οθησβξίνπ 
2019, ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά από ελδερόκελε αλαβνιή ή δηαθνπή δηθάζηκν, από ηηο 
ππεξεηνύζεο κε ζρέζε πάγηαο αληηκηζζίαο δηθεγόξνπο ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο: 
α)Γεσξγία Βηζβίθε ηνπ Αζαλαζίνπ, Γηθεγόξν ηνπ Πξσηνδηθείνπ Καιακάηαο (Α.Μ. ΓΚ 370), 
θάηνηθν Πύινπ Μεζζελίαο (νδόο Παησλίνπ, αξ. 11) θαη β)Μαξία – Αηθαηεξίλε Βεδπξέα ηνπ 
Αλαζηαζίνπ, Γηθεγόξν ηνπ Πξσηνδηθείνπ Καιακάηαο (Α.Μ. ΓΚ 496), θάηνηθν Καιακάηαο 
(νδόο Γακνθώληνο, αξ. 4), ελεξγώληαο από θνηλνύ ή ε θαζεκία ρσξηζηά. 
  

Η ΠΑΡΟΤΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΗΡΔ ΑΤΞΟΝΣΑ ΑΡΙΘΜΟ  168/2019 
 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο 
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ                                                  ΣΑ ΜΔΛΖ 

             (Αθνινπζνύλ Τπνγξαθέο) 
 
 

                                                   Πύλορ   07/10/2019  
                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                

 

                                                                                            ΚΑΡΒΔΛΑ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ 
                                                                                               ΓΗΜΑΡΥΟ 
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