
 

                          
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 : 60/2013 

                                                Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  

       ‘’ Έγκριση της δαπάνης  ψήφιση  και διάθεση  πίστωσης  ποσού   189.316,73  ευρώ   

στον Κ.Α. 25-7321.001  του ισχύοντα   προϋπολογισμού του Δήμου Πύλου – 

Νέστορος οικονομικού έτους 2013 με τίτλο:  « Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και 

διάθεσης λυμάτων (ΕΕΔΛ)  του (πρώην) Δήμου   Νέστορος»  για την πληρωμή του 24ου  

λογαριασμού  εκτελέσεως του έργου  στην ανάδοχη εταιρία ENVITEC AE»‘’.   

          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  εισηγήθηκε το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:   

       ‘’ Έγκριση της δαπάνης  ψήφιση  και διάθεση  πίστωσης  ποσού   189.316,73  ευρώ   στον Κ.Α. 

25-7321.001  του ισχύοντα   προϋπολογισμού του Δήμου Πύλου – Νέστορος 

οικονομικού έτους 2013 με τίτλο:  « Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (ΕΕΔΛ)  

του (πρώην) Δήμου   Νέστορος»  για την πληρωμή του 24ου  λογαριασμού  εκτελέσεως του έργου  

στην ανάδοχη εταιρία ENVITEC AE»‘’.   



           Στη συνέχεια, ανέφερε ότι είναι ανάγκη  με απόφασή μας να εγκρίνουμε 
την ανωτέρω δαπάνη  και να ψηφίσουμε  την πίστωση συνολικού  ποσού 
189.316,73 ευρώ     που αφορά την εξόφληση του 24ου  λογαριασμού  εκτελέσεως του 
έργου   από την αναγραφόμενη πίστωση στον Κ.Α.  25-7321.001  του   ισχύοντα   
προϋπολογισμού του Δήμου Πύλου – Νέστορος οικονομικού έτους 2013 με 
τίτλο:    « Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου   Νέστορος»  για την  
πληρωμή της ανάδοχης  εταιρίας  ENVITEC  A. E.  
      Το λόγο ζήτησε και έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος  της μείζονος μειοψηφίας  κος 
Τσορώνης Αναστάσιος ο οποίος ανέφερε ότι  εμείς  δεν θα ψηφίσουμε το συγκεκριμένο 
λογαριασμό . Θεωρούμε ότι δεν ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία, όπως είχαμε πει και στις 
προηγούμενες αποφάσεις για την πληρωμή των λογαριασμών του έργου αυτού διότι δεν 
ακολουθήθηκε η διαδικασία από το Υπουργείο Εσωτερικών. 
Μαζί του συμφωνεί και ο Δημοτικός Σύμβουλος  κος Νικήτας Κωνσταντίνος. 
Και κάλεσε ο Πρόεδρος  τα μέλη της οικονομικής Επιτροπής για να 
αποφασίσουν σχετικά. 
Η Οικονομική Επιτροπή τυ Δήμου Πύλου  - Νέστορος αφού έλαβε υπόψη της : 

1. την εισήγηση και πρόταση του Πρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής  
2. τις διατάξεις του άρθρου 72  του Ν. 3852/2010 
3. την   α/α  15/04-04-2013  με σειρά Β΄ Πρόταση  Ανάληψης Υποχρέωσης 
μετά από διαλογική συζήτηση ,  

 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
      Εγκρίνει την  δαπάνη, ψηφίζει και εγκρίνει την διάθεση της πίστωσης  ποσού 
189.316,73 ευρώ   από τον Κ.Α.  25-7321.001  του ισχύοντα   προϋπολογισμού του 
Δήμου Πύλου – Νέστορος οικονομικού έτους 2013 με τίτλο:  « Εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (ΕΕΔΛ)  Δήμου   Νέστορος»  για την πληρωμή του 24ου   
λογαριασμού εκτελέσεως του έργου   στην ανάδοχη εταιρία ENVITEC AE.   
          Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας κ.κ. Τσορώνης Αναστάσιος και 
Νικήτας Κωνσταντίνος  διαφωνούν  για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της 
παρούσας απόφασης. 
      Εξουσιοδοτείται ο κος Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για την 
περαιτέρω ενέργεια της παρούσας. 
                Η πράξη αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό 60/2013 

                 Ο Πρόεδρος  

    της Οικονομικής Επιτροπής. 

              Τα Μέλη 

  Παναγιώτης  Θεοδ. Καρβέλας 1. Διονύσιος Ψαλλίδας 

 2. Θεόδωρος Χαραμαράς 

 3. Ιωάννης Σαρδέλης 

 4.  Τσορώνης Αναστάσιος 

  5. Νικήτας Κωνσταντίνος 

                                                   

                      Ακριβές Απόσπασμα 

                      Πύλος   10-04-2013      

                         

                 Ο Πρόεδρος  

    της Οικονομικής Επιτροπής 

 

  Παναγιώτης  Θεοδ. Καρβέλας 

 

 

 


