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     ηελ Πύιν (έδξα ηνπ Γήκνπ Πύινπ - Νέζηνξνο), θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ), πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Πιαηείαο Νέζηνξνο, ζήκεξα ηελ 2α ηνπ κελόο 
Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2019 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ώξα 12:00, ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα 
από ηελ αξηζκ. 18018 θαη από 28.11.2019 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 λόκνπο 4555/2018 
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 αλαγξάθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
Καξβέιαο Παλαγηώηεο (Πξόεδξνο), Υαξακαξάο Θεόδσξνο (Αληηπξόεδξνο),  
Βνπγηνύθαο Θεόδσξνο, Υξνλόπνπινο Αλαζηάζηνο, ππξνπνύινπ Δπζηαζία,  

Λεπηάθε – Αξβαλίηε Πειαγία,  (Μέιε).   
  

ΑΠΟΝΣΔ  
Καλάθεο Ηιίαο, Μέιε, θαζώο επίζεο θαη ν λόκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ,  

έζησ θαη αλ λόκηκα πξνζθιήζεθαλ.  
 
     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.  
     Δπίζεο δελ παξίζηαληαη νη θ.θ. Πξόεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ Πύιαο θαη Μεζώλεο, πνπ είραλ 
πξνζθιεζεί θαζόηη είραλ ζέκαηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε γηα ηηο Κνηλόηεηέο ηνπο.  
 
     Παξίζηαηαη σο Δηδηθόο Γξακκαηέαο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ν 
Αλαζηαζόπνπινο Γεώξγηνο, ηαθηηθόο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ. 
  
     Ο θ. Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αθνύ δηαπίζησζε όηη πθίζηαηαη λόκηκε 
απαξηία θαζόηη, επί ζπλόινπ: επηά (7), βξίζθνληαη παξόληεο: έμη (6) θαη απόληεο: έλαο 
(1), όπσο αλαθέξνληαη πην πάλσ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 
 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΘΔΜΑΣΟ 
Οξηζκόο ππνιόγνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξωκήο γηα ηελ πιεξωκή ηεο 

δαπάλεο δηελέξγεηαο ηερληθνύ έιεγρνπ (ΚΣΔΟ) δεκνηηθνύ νρήκαηνο 
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ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ 

ΑΔΑ: 6Ψ5ΑΩ1Β-ΧΗΑ



 
     Αθνινύζσο ν θ. Πξόεδξνο αλέγλσζε ην 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο 
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ήηνη: «Οξηζκόο ππνιόγνπ ρξεκαηηθνύ 
εληάικαηνο πξνπιεξωκήο γηα ηελ πιεξωκή ηεο δαπάλεο δηελέξγεηαο ηερληθνύ 
έιεγρνπ (ΚΣΔΟ) δεκνηηθνύ νρήκαηνο». 
 
     πλερίδνληαο ν θ. Πξόεδξνο είπε όηη, έρνπκε ηελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 17887/26-11-
2019 εηζήγεζε ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο γηα νξηζκό 
ππνιόγνπ ζην όλνκα ηνπ νπνίνπ ζα εθδνζεί ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο γηα ηελ 
πιεξσκή ηεο δαπάλεο δηελέξγεηαο ηερληθνύ έιεγρνπ (ΚΣΔΟ) ηνπ δεκνηηθνύ νρήκαηνο κε 
αξηζκό θπθινθνξίαο ΚΗΗ 2831, κε ην πνζό ησλ 70,00 € θαη ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 20-
6323.001 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019. Πξνηείλεηαη ν δεκνηηθόο 
ππάιιεινο θ. Φώλεο Βαζίιεηνο, ν νπνίνο κεηά ην πέξαο ησλ πξνβιεπόκελσλ δηαδηθαζηώλ 
θαη ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ζα απνδώζεη ινγαξηαζκό. 
 

Παξαθαιώ όπωο απνθαζίζνπκε ζρεηηθά 
 
     Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, έιαβε ππόςε ηεο 
ηα αλσηέξσ θαη 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 ν θ α ζ ί δ ε η    Ο κ ό θ ω λ α     
 
     Σελ έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο πνζνύ 70,00 € ην νπνίν πνζό ζα 
βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 20-6323.001 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019, ζην όλνκα ηνπ δεκνηηθνύ ππαιιήινπ θνπ Φώλε Βαζίιεηνπ κε 
ζθνπό ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο γηα ηελ δηελέξγεηα ηερληθνύ έιεγρνπ (ΚΣΔΟ) ηνπ δεκνηηθνύ 
νρήκαηνο κε αξηζκό θπθινθνξίαο ΚΗΗ 2831, ν νπνίνο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πιεξσκήο 
ζην ΚΣΔΟ ζα απνδώζεη ινγαξηαζκό εληόο ησλ πξνβιεπόκελσλ από ηελ θείκελε λνκνζεζία 
πξνζεζκηώλ.   
 

Η ΠΑΡΟΤΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΗΡΔ ΑΤΞΟΝΣΑ ΑΡΙΘΜΟ  222/2019 
 
 
 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                              ΣΑ ΜΔΛΗ 
      (Αθνινπζνύλ Τπνγξαθέο) 

 
 
 

                                                   Πύινο   02/12/2019  
                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                

 

                                                                                            ΚΑΡΒΔΛΑ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ 
                                                                                               ΓΗΜΑΡΥΟ 

ΑΔΑ: 6Ψ5ΑΩ1Β-ΧΗΑ
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