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ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΠΤΛΟΤ–ΝΕΣΟΡΟ                   
 

Π  Ρ  Ο  :   ηοσς θ.θ. Δεκοηηθούς σκβούιοσς – Μέιε 

ΣΑΚΣΙΚΑ 
Ρνχζζνο Ισάλλεο 
Καινγεξφπνπινο Κσλζηαληίλνο 
Κνληνγφλεο Πεξηθιήο 
Λεπηάθε-Αξβαλίηε Πειαγία 
Καξακπάηζνο Νηθφιανο 
Καλάθεο Ηιίαο (Αληηπξφεδξνο) 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ 
αξδέιεο Ισάλλεο 
Βάγγαιεο Νηθφιανο       
Αγγειφπνπινο Θεφδσξνο   
 
Καξακπάηζνο Γεκήηξηνο 
Μπιάλαο Παλαγηψηεο 

 

Σε περίπτωση αποσσίας ή κωλύματος (τακτικά μέλη) παρακαλείστε να ενημερώσετε 
αναπληρωματικό μέλος ανά κατηγορία και σειρά εκλογής ως υαίνεται ανωτέρω   

  

Αληίγραθο ηες παρούζας πρόζθιεζες λα επηδοζεί ζηο Δήκαρτο Πύιοσ - Νέζηορος  
θ. Καθαληάρε Δεκήηρηο ο οποίος θαη παραθαιείηαη λα κεηέτεη ζηε ζσδήηεζε      

 

Κοηλοποίεζε 
Δπηθεθαιή 2εο Διάζζνλνο Μεηνςεθίαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Απνζηνινπνχινπ νθία 

 

     ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Γηεπθξηλήζεηο θαη ν θάθεινο ελεκέξσζεο ηνπ πκβνπιίνπ κε ηα ζρεηηθά 
έγγξαθα βξίζθεηαη ζην Γξαθείν ηεο θ. Άλλαο Σζαληίθνπ, Γεκαξρείν Πχινπ (1νο φξνθνο). 
 

     Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Πχινπ - Νέζηνξνο, έρνληαο ππφςε ηνπ 
ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72, 74 & 75 ηνπ Ν. 3852/2010 (Φ.Δ.Κ. 87/7-6-2010 η. Α.΄), ζαο 
πξνζθαιεί ζε δεκφζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε, ζηελ Πχιν θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ 
Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο Πχινπ - Νέζηνξνο (1νο φξνθνο), ηελ 31ε Οθηωβρίοσ 2014, εκέρα 
Παραζθεσή θαη ώρα 12ε Μεζεκβρηλή, κε ηα παξαθάησ ζέκαηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε:  
 

1) Τπνβνιή έθζεζεο πνξείαο πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Πχινπ – Νέζηνξνο Γ΄ ηξηκήλνπ 
έηνπο 2014. 

2) Αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ θαη ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014 
Γήκνπ Πχινπ – Νέζηνξνο. 

3) Έγθξηζε έθδνζεο εληάικαηνο πξνπιεξσκήο, ςήθηζε πίζησζεο ζηνλ ηζρχνληα 
πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014 ηνπ Γήκνπ Πχινπ – Νέζηνξνο γηα ηελ 
πιεξσκή ΓΔΓΓΗΔ γηα ηελ ζχλδεζε ζην δίθηπν δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο γηα ην 
αληιηνζηάζην ζηε ζέζε «Κξεκκπδάθη» νηθηζκνχ Πιαηαλφβξπζεο Σ.Κ. Υαλδξηλνχ. 

4) Λήςε απφθαζεο επί ηνπ πξαθηηθνχ Νν 1 κε αξηζ. Πξση. 20798/21.10.2014 ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Σνπνζέηεζε ζπλζεηηθνχ 
ριννηάπεηα – θσηηζκνχ θαη βειηίσζε γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ Σ.Κ. νπιελαξίνπ». 

5) Πεξί απφδνζεο ινγαξηαζκνχ επί ηνπ ππ’ αξηζκ. 330/Γ/05.08.2014 ρξεκαηηθνχ 
εληάικαηνο πξνπιεξσκήο γηα ηε δαπάλε κε ηίηιν «Υνξήγεζε λέαο παξνρήο ηζρχνο 25 
KVA (No2) γηα ηε ζχλδεζε κε ην δίθηπν ρακειήο ηάζεο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ». 
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6) Πεξί νξηζκνχ πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ γηα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ 
Πξντζηακέλνπ ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαηά ηε δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο 
ζε βάξνο ηνπο, ζρεηηθά κε εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο νδνζηξψκαηνο. 

7) Λήςε απφθαζεο επί ησλ πξαθηηθψλ Νν 1 θαη Νν 2 εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ 
«Οινθιήξσζε ζπλδέζεσλ νηθηψλ δηθηχσλ χδξεπζεο Γ.Δ. Κνξψλεο Γήκνπ Πχινπ – 
Νέζηνξνο». 

8) Πεξί νξηζκνχ πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ πξνβεί ζηηο 
απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ δηεθδίθεζε θαη απφδνζε ζην Γήκν ηνπ αλαινγνχληνο ζε 
απηφλ πνζνζηνχ απφ ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ Απηφλνκνπ ηαθηδηθνχ Οξγαληζκνχ 
(ΑΟ), κεηά ηελ θαηάξγεζε απηνχ. 

9) Δπηθχξσζε ηεο αξηζκ. πξση. 19832/07.10.2014 Απφθαζεο Γεκάξρνπ «Πεξί νξηζκνχ 
δηθεγφξνπ», αξηζ. Πηλαθίνπ 25, (άξζξν 58 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/2010). 

10) Δπηθχξσζε ηεο αξηζκ. πξση. 19833/07.10.2014 Απφθαζεο Γεκάξρνπ «Πεξί νξηζκνχ 
δηθεγφξνπ», αξηζ. Πηλαθίνπ 4, (άξζξν 58 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/2010).  

11) Δπηθχξσζε ηεο αξηζκ. πξση. 19834/07.10.2014 Απφθαζεο Γεκάξρνπ «Πεξί νξηζκνχ 
δηθεγφξνπ», αξηζ. Πηλαθίνπ 5, (άξζξν 58 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/2010).  

12) Δπηθχξσζε ηεο αξηζκ. πξση. 19835/07.10.2014 Απφθαζεο Γεκάξρνπ «Πεξί νξηζκνχ 
δηθεγφξνπ», αξηζ. Πηλαθίνπ 20, (άξζξν 58 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/2010).  

13) Δπηθχξσζε ηεο αξηζκ. πξση. 19836/07.10.2014 Απφθαζεο Γεκάξρνπ «Πεξί νξηζκνχ 
δηθεγφξνπ», αξηζ. Πηλαθίνπ 23, (άξζξν 58 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/2010).  

14) Δπηθχξσζε ηεο αξηζκ. πξση. 19837/07.10.2014 Απφθαζεο Γεκάξρνπ «Πεξί νξηζκνχ 
δηθεγφξνπ», αξηζ. Πηλαθίνπ 27, (άξζξν 58 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/2010).  

15) Έγθξηζε Απφθαζεο Γεκάξρνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 58 ηνπ Ν. 3852/2014 πνπ αθνξά 
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Έθηαθηε απνθαηάζηαζεο δεκηάο ζε γεψηξεζε ηεο Σ.Κ. 
Φνηληθνχληαο Γ.Δ. Μεζψλεο» (απφθαζε δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 128/2014) πνζφ 
17.000,00€. 

16) Έγθξηζε Απφθαζεο Γεκάξρνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 58 ηνπ Ν. 3852/2014 πνπ αθνξά 
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Έθηαθηε απνθαηάζηαζεο δεκηάο ζε γεψηξεζε 
νηθηζκνχ Κακαξίσλ Σ.Κ. Δπαγγειηζκνχ Γ.Δ. Μεζψλεο» (απφθαζε δεκνηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ 128/2014) πνζφ 7.000,00€. 

17) Έγθξηζε Απφθαζεο Γεκάξρνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 58 ηνπ Ν. 3852/2014 πνπ αθνξά 
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Έθηαθηε απνθαηάζηαζεο δεκηάο ιφγσ βιάβεο – 
επηζθεπή αληιίαο ζην αληιηνζηάζην απνρέηεπζεο Α3 ζηελ πεξηνρή ΛΑΜΠΔ Σ.Κ. 
Φνηλίθεο Γ.Δ. Μεζψλεο» (απφθαζε δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 128/2014) πνζφ 3.000,00€. 

18) Έγθξηζε Απφθαζεο Γεκάξρνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 58 ηνπ Ν. 3852/2014 πνπ αθνξά 
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Έθηαθηε απνθαηάζηαζεο δεκηάο ιφγσ βιάβεο ζην 
δίθηπν χδξεπζεο Σ.Κ. Βαζηιηηζίνπ» (απφθαζε δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 128/2014) πνζφ 
6.500,00€. 

19) Έγθξηζε Απφθαζεο Γεκάξρνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 58 ηνπ Ν. 3852/2014 πνπ αθνξά 
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Έθηαθηε απνθαηάζηαζεο δεκηάο ζε αγσγφ χδξεπζεο 
Σ.Κ. Κφκπσλ ηεο Γ.Δ. Κνξψλεο» (απφθαζε δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 128/2014) πνζφ 
13.000,00€. 

20) Έγθξηζε Απφθαζεο Γεκάξρνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 58 ηνπ Ν. 3852/2014 πνπ αθνξά 
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Έθηαθηε απνθαηάζηαζεο δεκηάο ιφγσ βιάβεο – 
επηζθεπή αληιίαο ζην αληιηνζηάζην απνρέηεπζεο Α3 ζηελ πεξηνρή ΛΑΜΠΔ Σ.Κ. 
Φνηλίθεο Γ.Δ. Μεζψλεο» (απφθαζε δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 128/2014) πνζφ 3.000,00€. 

21) Φήθηζε θαη δηάζεζε πηζηψζεσλ. 
 

                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 

                                                                        ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
                                                                         ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΟ 


