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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Πύλος   21 Φεβρουαρίου 2019 
     ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                                     Αριθμ. Πρωτ.:    2430 
             Δ Η Μ Ο Σ    
    ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
Πλ. Νέστορος – ΠΥΛΟΣ 
Πληροφορίες: Γ. Αναστασόπουλος 
Τηλ.: 2763360017 - 6934644830                   
e-mail: ganastasopoulos100@gmail.com 
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ–ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

 
 

 
Π  Ρ  Ο  Σ 

 κ.κ. Δημοτικούς 
ΤΑΚΤΙΚΑ 
Κανάκης Ηλίας (Αντιπρόεδρος) 
Ρούσσος Ιωάννης 
Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία 
Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος 
Κοντογόνης Περικλής 
Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος 

Συμβούλους – Μέλη 
                                    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 
                                    Μπαχούμας Γεώργιος 
                                    Σαρδέλης Ιωάννης 
                                    Βάγγαλης Νικόλαος       
 
                                    Αποστολοπούλου Σοφία 
                                    Ζεργιώτης Γεώργιος 

 
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος (τακτικά μέλη) παρακαλείστε να ενημερώσετε 

αναπληρωματικό μέλος ανά κατηγορία και σειρά εκλογής ως φαίνεται ανωτέρω   
  
Αντίγραφο της παρούσας πρόσκλησης να επιδοθεί στο Δήμαρχο Πύλου - Νέστορος  

κ. Καφαντάρη Δημήτριο ο οποίος και παρακαλείται να μετέχει στη συζήτηση.      
 

Κοινοποίηση 
1)Επικεφαλή Μείζονος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Καραμπάτσο 

Νικόλαο.  
2)Επικεφαλή 2ης Ελάσσονος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 

Αποστολοπούλου Σοφία. 
 
     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου - Νέστορος, έχοντας υπόψη 
του τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ. Α.΄), σας 
προσκαλεί σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, στην Πύλο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Καταστήματος Πύλου - Νέστορος (1ος όροφος), την 25η Φεβρουαρίου 2019, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:   
 

 1)Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.154,69 €, για την πληρωμή στη  

      ΔΕΔΔΗΕ της δαπάνης επέκτασης δικτύου διανομής χαμηλής τάσης για την τοποθέτηση   
      φωτιστικών σωμάτων και τη σύνδεσή τους με το δίκτυο στην Τ.Κ. Κυνηγού Δήμου Πύλου  
      – Νέστορος. 
 
 

mailto:ganastasopoulos100@gmail.com


2 

 

 2)Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.464,05 €, για την πληρωμή στη  

      ΔΕΔΔΗΕ της δαπάνης επέκτασης δικτύου διανομής χαμηλής τάσης για την τοποθέτηση    
      φωτιστικών σωμάτων και τη σύνδεσή τους με το δίκτυο στη θέση «ΒΑΤΟΛΑΚΑ» της Τ.Κ.  
      Χαρακοπιού Δήμου Πύλου – Νέστορος.  
 

 3)Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής ποσού 475,58 €, για την πληρωμή στη  

      ΔΕΔΔΗΕ της δαπάνης επέκτασης δικτύου διανομής χαμηλής τάσης για την τοποθέτηση  
      φωτιστικών σωμάτων και τη σύνδεσή τους με το δίκτυο στην Τ.Κ. Κρεμμυδίων Δήμου  
      Πύλου – Νέστορος.  
 

 4)Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής ποσού 12.701,51 €, για την πληρωμή στη  

      ΔΕΔΔΗΕ της δαπάνης επέκτασης δικτύου διανομής χαμηλής τάσης για την τοποθέτηση  
      φωτιστικών σωμάτων και τη σύνδεσή τους με το δίκτυο (ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ) στην Τ.Κ.  
      Κρεμμυδίων Δήμου Πύλου – Νέστορος.  
 

 5)Έγκριση της με αριθμό πρωτοκόλλου 886/17-01-2019 και με ΑΔΑ: ΨΨ6ΙΩ1Β-7ΕΓ  

      ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ως προς την ημερομηνία πρωτοκόλλου και του ποσού της  
      εγκεκριμένης πίστωσης, Απόφασης του κ. Δημάρχου Πύλου - Νέστορος που αφορά την  
      κατεπείγουσα ανάθεση εργασιών «Αποκατάσταση οδού ΄Ικλαινα – Ελαιόφυτο λόγω  
      κατολίσθησης».     
   

 6)Έγκριση της με αριθμό πρωτοκόλλου 2168/14-02-2019 και με ΑΔΑ: ΨΘΛΑΩ1Β-Σ2Ε  

      Απόφασης του κ. Δημάρχου Πύλου - Νέστορος που αφορά την κατεπείγουσα ανάθεση  
      εργασιών «Έκτακτη Αποκατάσταση απορροής ομβρίων στην οδό Κολοκοτρώνη».  
 

 7)Έγκριση της με αριθμό πρωτοκόλλου 2059/12-02-2019 και με ΑΔΑ: 67ΡΧΩ1Β-Ο1Ι  

      Απόφασης του κ. Δημάρχου Πύλου - Νέστορος που αφορά την κατεπείγουσα ανάθεση  
      εργασιών «Έκτακτη διευθέτηση απορροής ομβρίων στην οδό Πύλας – Γιάλοβας».  
 

 8)Έγκριση του πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αναπλάσεις  

      κοινοχρήστων – κοινωφελών χώρων 2018» και κατακύρωση του αποτελέσματος του  
      διαγωνισμού στην ανάδοχο εταιρεία.  
 

 9)Έγκριση του πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την αποσφράγιση και  

      αξιολόγηση προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια  
      μηχανήματος έργου «ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ» και καθορισμός της ημερομηνίας και  
      της ώρας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, (Προτείνεται η Παρασκευή 01- 
      03-2019 και ώρα 11:00).  
 

10)Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού ΑΓΟΝΟΥ διαγωνισμού για την  

        προμήθεια «ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ» και εισήγηση προσφυγής στη διαδικασία  
        με διαπραγμάτευση του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016. 
 

11)Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών έργων έτους 2019, για  

      τις εξαιρετικές διαδικασίες (συνοπτικοί διαγωνισμοί, διαπραγμάτευση χωρίς  
        δημοσίευση προκήρυξης κ.λ.π.) του Δήμου Πύλου Νέστορος, σύμφωνα με τις  
        διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 8 α) του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την  
        πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής, (άρθρο 86  
        του Ν. 4412/2016).  



3 

 

12)Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων της διακήρυξης για το  

     έργο με τίτλο «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Χιλιοχωρίων». 
 

13)Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων της διακήρυξης για  

      την προμήθεια με τίτλο «Τηλεμετρία, έλεγχος διαρροών και ποιότητας δικτύων  
        ύδρευσης Δ.Ε. Πύλου του Δήμου Πύλου – Νέστορος. 
 

14)Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής ποσού 175,00 € για την πληρωμή  

      δαπάνης ΚΤΕΟ (ΜΑΡΚΟΛΕΦΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ).   
  
 

                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 
                                                                          ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

                                                                        ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 


