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     Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος), στο Δημοτικό Κατάστημα που
βρίσκεται επί της Πλατείας Νέστορος και στην αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος),
σήμερα  την 31η του  μηνός  Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα της  εβδομάδας
Παρασκευή και ώρα 12:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλου - Νέστορος
συνήλθε σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση ύστερα  από την αριθμ.  21287 και  από
27.10.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Πετρόπουλου Παναγιώτη που
επιδόθηκε  χωριστά  στους  κ.κ.  Δημοτικούς  Συμβούλους  –  Μέλη  της  Οικονομικής
Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του νόμου 3463/2006 και του
άρθρου 75 του νόμου 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που
αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
Πετρόπουλος Παναγιώτης (Πρόεδρος), Ρούσσος Ιωάννης, Καλογερόπουλος

Κωνσταντίνος, Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία, Σαρδέλης Ιωάννης, 
Καραμπάτσος Νικόλαος, (Μέλη)

                                                            
ΑΠΟΝΤΕΣ 

Κανάκης Ηλίας (Αντιπρόεδρος), καθώς επίσης και ο νόμιμος αναπληρωτής του
Μπλάνας Παναγιώτης

     Παρίσταται  ως Ειδικός Γραμματέας  τήρησης των πρακτικών της  Οικονομικής
Επιτροπής ο Αναστασόπουλος Γεώργιος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου. 

     Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Πετρόπουλος  Παναγιώτης  αφού
διαπίστωσε  ότι  υφίσταται  νόμιμη  απαρτία,  καθότι  επί  συνόλου  επτά  (7) μελών
βρίσκονται  παρόντα  τα έξι  (6) μέλη  και  απόντα  το  ένα  (1) μέλος,  όπως  αυτά
αναφέρονται πιο πάνω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1  η Το  έκτο  (6ο)  της  ημερήσιας  διάταξης  με  τίτλο  «Περί  ορισμού  πληρεξουσίου
δικηγόρου  για  την  υπεράσπιση  του  Δήμου  και  του  Προϊσταμένου  των  Τεχνικών
Υπηρεσιών κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος τους, σχετικά με
εκτέλεση  εργασιών  συντήρησης  οδοστρώματος»  αποσύρεται λόγω  μη
νομιμοποιητικής βάσης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ψήφιση πίστωσης στον ισχύοντα
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Πύλου – Νέστορος για την
πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ για την σύνδεση στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης για το
αντλιοστάσιο στη θέση «Κρεμμυδάκι» οικισμού Πλατανόβρυσης Τ.Κ. Χανδρινού
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2  η Ομόφωνα αποφασίστηκε στην αρχή της συνεδρίασης, να συζητηθούν δυο θέματα
εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντα και με τους παρακάτω τίτλους:  

 Έγκριση Απόφασης Δημάρχου σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 3852/2014
που αφορά την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή τμήματος αγωγού
αποχέτευσης λυμάτων Δ.Κ. Χώρας».  

 Διορισμός Δικηγόρου για  την  παράσταση ενώπιον του  Διοικητικού  Εφετείου
Τριπόλεως για την συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως του Αριστείδη Ψυχάρη.

Τα ως άνω θέματα συζητήθηκαν στο τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και
ελήφθησαν αποφάσεις με τη απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών
της Οικονομικής Επιτροπής.  

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε το 3ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης,  της
συνεδρίασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  ήτοι:  «  Έγκριση  έκδοσης  εντάλματος
προπληρωμής, ψήφιση πίστωσης στον ισχύοντα προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2014 του Δήμου Πύλου – Νέστορος για την πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ για την
σύνδεση στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης για το αντλιοστάσιο στη θέση
«Κρεμμυδάκι» οικισμού Πλατανόβρυσης Τ.Κ. Χανδρινού  » και εισηγούμενος του
θέματος αυτού ανέφερε:

     Σύμφωνα με εισήγηση της Διευθύντριας Π.Δ. & Π.Ζ. κ. Σταυροπούλου Μαρίας θα
πρέπει  να αποφασίσουμε για έκδοση εντάλματος  προπληρωμής για την πληρωμή
ΔΕΔΔΗΕ για την σύνδεση στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης για το αντλιοστάσιο
στη θέση «Κρεμμυδάκι» οικισμού Πλατανόβρυσης Τ.Κ. Χανδρινού, να ορίσουμε τον
υπόλογο και να ψηφίσουμε τη σχετική πίστωση. 
     Στον ισχύοντα προϋπολογισμό του Δήμου μας τρέχοντος οικονομικού έτους και
συγκεκριμένα στον κωδικό αριθμό 25-7335.002 υφίσταται πίστωση ποσού € 9.145,64
για  το  σκοπό  που  προανέφερα.  Επίσης  έχουμε  την  από  24/10/2014  ισόποση
πρόταση  ανάληψης  δαπάνης  που  καταχωρήθηκε  με  α/α  Α/631  στο  Μητρώο
Δεσμεύσεων.  
     Προτείνεται  ως υπόλογος του εντάλματος προπληρωμής ο Προϊστάμενος της
Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Πύλου – Νέστορος κ. Κότσης Χρυσοβαλάντης και ο
οποίος  θα αποδώσει  λογαριασμό ύστερα από τη  σχετική  πληρωμή στη  ΔΕΔΔΗΕ.
Επίσης θα πρέπει να ψηφίσουμε και την πίστωση ποσού € 9.145,64 σε βάρος του
κωδικού αριθμού 25-7335.002 του ισχύοντος προϋπολογισμού μας.  

     Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της έλαβε
υπόψη της τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση, τις διατάξεις των άρθρων 72, 74,
75 του νόμου 3852/2010, των άρθρων 103 και 105 του νόμου 3463/2006

Ο μ ό φ ω ν α     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    

     1)Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ για
την  σύνδεση  στο  δίκτυο  διανομής  χαμηλής  τάσης  για  το  αντλιοστάσιο  στη  θέση
«Κρεμμυδάκι» οικισμού Πλατανόβρυσης Τ.Κ. Χανδρινού.

     2)Ορίζει υπόλογο του παραπάνω αναφερόμενου εντάλματος προπληρωμής στου
οποίου το όνομα θα εκδοθεί το ένταλμα, τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Δόμησης
του Δήμου Πύλου – Νέστορος κ. Κότση Χρυσοβαλάντη και ο οποίος θα αποδώσει
λογαριασμό ύστερα από τη σχετική πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, έως την 15η Δεκεμβρίου 2014. 

ΑΔΑ: Ω2ΓΠΩ1Β-24Β



     3)Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση ποσού € 9.145,64 σε βάρος του κωδικού
αριθμού 25-7335.002 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου Πύλου – Νέστορος
οικονομικού έτους 2014, για τον παραπάνω σκοπό. 

     4)Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο ή τον αρμόδιο κ. Αντιδήμαρχο για τις περεταίρω
ενέργειες.  

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ  262/2014

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
       (Ακολουθούν Υπογραφές)

                                   Πύλος   07/11/2014
                                                                         Ακριβές Απόσπασμα

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
                                                                                               

                                                                           ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                                              ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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