
 

 

                           
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της με αριθμό  07-2013, τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής  του Δήμου Πύλου - Νέστορος  

                                      Αριθμός  Απόφασης : 52/2013 

                                                Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  

       ‘’Έγκριση της δαπάνης - ψήφιση  και διάθεση πίστωσης ποσού 44.795,80  ευρώ από τον Κ.Α. 

30-7413.001 του  ισχύοντα προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2013   του  Δήμου Πύλου - 

Νέστορος  με τίτλο «Μελέτη ολοκλήρωσης πολεοδομικού σχεδίου επέκτασης – αναθεώρησης – 

πράξη εφαρμογής επεκτάσεων & μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Χώρας  (πρώην) Δήμου 

Νέστορος»‘’. 
             

          Στην Πύλο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα  την  ενάτη  (9η) του μηνός  

Απριλίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη   και ώρα  12:00 μεσημβρινή,  η  Οικονομική  

Επιτροπή του Δήμου Πύλου – Νέστορος, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, 

κατόπιν της με αριθμό  πρωτ. 6334/04-04-2013  γραπτής πρόσκλησης που δόθηκε 

σε κάθε ένα τακτικό μέλος της, σύμφωνα με  το άρθρο 75 του   Ν. 3852/2010 , Φ.Ε.Κ. 

87/07-06-2010. 

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) 

μελών της Οικονομικής  Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη,  ήτοι :                 

   Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1.  Καρβέλας Παναγιώτης  Πρόεδρος της 

Οικονομικής 

Επιτροπής  

και 

Αντιδήμαρχος 

Πύλου  - 

Νέστορος 

1. Φιλόπουλος Παύλος                                    

ως και ο νόμιμος αναπληρωτής 

αυτού  δεν προσήλθε αν και 

 νόμιμα προσκλήθηκε                            

2. Ψαλλίδας Διονύσιος Τακτ.  Μέλος           

3. Χαραμαράς Θεόδωρος   «  

4. Σαρδέλης Ιωάννης   «  

  5. Τσορώνης Αναστάσιος   

6. 

 

 

 

Νικήτας Κωνσταντίνος 

ως αναπληρωτής του 

Γιαλλελή Γεωργίου     

  « 

        

        

               

  

 Για την τήρηση του πρακτικού της συνεδρίασης παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος 

του Δήμου Πύλου – Νέστορος  κ. Παρασκευοπούλου Ελένη του Γεωργίου. 

      Απαρτίας γενομένης  κήρυξε ο κος Πρόεδρος την έναρξη της συνεδριάσεως της 

Οικονομικής Επιτροπής και ζήτησε, εκτός ημερήσιας διάταξης στα πλαίσια των 

διατάξεων των  άρθρων 95 και 103 του Κ. Δ. Κ. και του Ν. 3852/2010,  από τα μέλη  



της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω του κατεπείγοντος, την συζήτηση και λήψη 

απόφασης επί του θέματος με τίτλο:   

       ‘’Έγκριση της δαπάνης - ψήφιση  και διάθεση πίστωσης ποσού 44.795,80  ευρώ από 
τον Κ.Α. 30-7413.001 του  ισχύοντα προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2013   του  
Δήμου Πύλου - Νέστορος  με τίτλο «Μελέτη ολοκλήρωσης πολεοδομικού σχεδίου 
επέκτασης – αναθεώρησης – πράξη εφαρμογής επεκτάσεων & μελέτη Γεωλογικής 
Καταλληλότητας Χώρας  (πρώην) Δήμου Νέστορος»‘’. 
Τα μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής συμφώνησαν για το κατεπείγον  και την εκτός ημερήσιας 

διάταξης  συζήτησης του εν λόγω θέματος. 

       Στη συνέχεια ανέφερε ο κος Πρόεδρος ότι είναι ανάγκη με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής να εγκριθεί η δαπάνη και να  ψηφίσουμε  πίστωση ποσού  

44.794,80 ευρώ από την πίστωση που αναγράφεται στον Κωδικό Αριθμό 30-7413.001 

του  ισχύοντα   προϋπολογισμού του Δήμου Πύλου – Νέστορος οικονομικού έτους  

2013  για την πληρωμή του 2ου λογαριασμού της μελέτης στους ανάδοχους μελετητές 

«. Δημήτρη Ντοκόπουλο . Plas Ε.Π.Ε. Ι. Καρανίκας – Α. Φραντζεσκάκης & συνεργάτες . 

Χαράλαμπος Λευκομμιάτης . Μπαλάτσας Ιωάννης». 
       Το λόγο ζήτησε και έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κος 

Τσορώνης Αναστάσιος ο οποίος ανέφερε συμφωνούμε να γίνει ψήφιση της πιστώσεως. 

        

Και κάλεσε ο Πρόεδρος τα μέλη της Επιτροπής για να αποφασίσουν σχετικά . 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλου  - Νέστορος αφού έλαβε υπόψη της : 

1. την εισήγηση και πρόταση του Πρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής  

2. τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 

3. την α/α  178/Β/04-04-2013 Πρόταση  Ανάληψης Υποχρέωσης, 

 μετά από διαλογική συζήτηση,  

 

                                               Αποφασίζει ΟΜΌΦΩΝΑ 

 

        Εγκρίνει τη δαπάνη  ψηφίζει και εγκρίνει την διάθεση  πίστωσης ποσού 44.795,80 

ευρώ από την πίστωση η οποία αναγράφεται  στον Κωδικό Αριθμό 30-7413.001 του  

ισχύοντα   προϋπολογισμού του Δήμου Πύλου – Νέστορος οικονομικού έτους  2013 με 

τίτλο: «Μελέτη ολοκλήρωσης πολεοδομικού σχεδίου επέκτασης – αναθεώρησης – πράξη 
εφαρμογής επεκτάσεων & μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Χώρας  (πρώην) Δήμου 
Νέστορος»‘’ για την πληρωμή του 2ου λογαριασμού της μελέτης στους ανάδοχους 

μελετητές «. Δημήτρη Ντοκόπουλο . Plas Ε.Π.Ε. Ι. Καρανίκας – Α. Φραντζεσκάκης & 

συνεργάτες . Χαράλαμπος Λευκομμιάτης . Μπαλάτσας Ιωάννης». 
 
      Εξουσιοδοτείται ο κος Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για την περαιτέρω 

ενέργεια της παρούσας. 

       
           Η πράξη αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό 52/2013 

                 Ο Πρόεδρος  

    της Οικονομικής Επιτροπής. 

              Τα Μέλη 

  Παναγιώτης  Θεοδ. Καρβέλας 1. Διονύσιος Ψαλλίδας 

 2. Θεόδωρος Χαραμαράς 

 3. Ιωάννης Σαρδέλης 

 4.  Νικήτας Κωνσταντίνος 

   

                                                        

                      Ακριβές Απόσπασμα 

                      Πύλος   09-04-2013      

                         



                 Ο Πρόεδρος  

    της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

  Παναγιώτης  Θεοδ. Καρβέλας 

 

 

 


