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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  9η του  μηνός  Οκτωβρίου  του  έτους  2014  ημέρα  της  εβδομάδας
Πέμπτη  και  ώρα  12:00 η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Πύλου  -  Νέστορος
συνήλθε σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση ύστερα  από την αριθμ.  19689 και  από
03.10.2014 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, Κοντογόνης Περικλής, Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία, Καραμπάτσος
Νικόλαος, (Μέλη)

                                                            
ΑΠΟΝΤΕΣ 

Κανάκης Ηλίας (Αντιπρόεδρος)

     Παρίσταται  ως Ειδικός Γραμματέας  τήρησης των πρακτικών της  Οικονομικής
Επιτροπής  ο Αναστασόπουλος Γεώργιος,  τακτικός  υπάλληλος  του  Δήμου.  Επίσης
παρίσταται  στη  συνεδρίαση  η  Επικεφαλής  της  2ης Ελάσσονος  Μειοψηφίας  του
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αποστολοπούλου Σοφία.  

     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. 

     Ομόφωνα αποφασίστηκε στην αρχή της συνεδρίασης,  να συζητηθούν θέματα
εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντα μεταξύ των οποίων και αυτό.
     Τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα συζητήθηκαν στο τέλος των θεμάτων της
ημερήσιας  διάταξης  και  ελήφθησαν  αποφάσεις  με  τη  απόλυτη  πλειοψηφία  του
συνολικού αριθμού των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Αποδοχή προσφοράς για εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης για τις Δημοτικές

Κοινότητες Πύλου και Χώρας του Δήμου Πύλου – Νέστορος 
από την εταιρεία ΤΕΜΕΣ Α.Ε. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 
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     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, της
συνεδρίασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  ήτοι:  «  Αποδοχή  προσφοράς  για
εκπόνηση  κυκλοφοριακής  μελέτης  για  τις  Δημοτικές  Κοινότητες  Πύλου  και
Χώρας  του  Δήμου  Πύλου  –  Νέστορος  από  την  εταιρεία  ΤΕΜΕΣ  Α.Ε.  » και
εισηγούμενος του θέματος αυτού ανέφερε:

     Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 31646/30.09.2014 επιστολή του Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Ανώνυμη
Εταιρεία (ΤΕΜΕΣ ΑΕ) κου Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου, η οποία περιήλθε στον Δήμο
μας  στις  03/10/2014  και  έλαβε  αριθμό  πρωτοκόλλου  19761,  μας  ζητάει  να  τους
γνωρίσουμε τις προθέσεις του Δήμου μας αν αποδεχόμαστε την προσφορά της να
αναλάβει  τη  δαπάνη  της  εκπόνησης της  κυκλοφοριακής  μελέτης  για  τις  Δημοτικές
Κοινότητες  Πύλου  και  Χώρας  του  Δήμου  Πύλου  –  Νέστορος,  δαπάνη  που
προεκτιμήθηκε σε € 30.000,00 πλέον ΦΠΑ.
     Η εκπόνηση θα γίνει από την εταιρεία ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε. η οποία εκπονεί ήδη τις
μελέτες  για  τους  οδικούς  άξονες  Ριζόμυλος  –  Πύλος  –  Μεθώνη,  Ριζόμυλος  –
Καλαμάτα και Σουληνάρι – Κορυφάσιο και έχει  ως εκ τούτου αυξημένη γνώση των
κυκλοφοριακών συνθηκών και απαιτήσεων στην περιοχή.
     Στα πλαίσια της αυξανόμενης τουριστικής κίνησης στην περιοχή και την αύξηση
της  επισκεψιμότητας  τόσο  στην  Πύλο  όσο  και  στη  Χώρα  λόγω  εκτέλεσης  έργων
αναμόρφωσης  του  παραλιακού  ιστού  αλλά  και  των  αρχαιολογικών  χώρων  που
υπάρχουν, κρίνετε επιτακτικά η εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης και θα πρέπει να
αποδεχθούμε την δωρεά – προσφορά αυτή. Παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά
για την αποδοχή και να ορίσουμε εκπροσώπους στο συντονισμό και στην επίβλεψη.

     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    

     Αποδέχεται  τη  δωρεά  –  προσφορά  της  εταιρείας  Τουριστικές  Επιχειρήσεις
Μεσσηνίας  Ανώνυμη  Εταιρεία  (ΤΕΜΕΣ  ΑΕ),  να  αναλάβει  τη  δαπάνη  που
προεκτιμήθηκε σε € 30.000,00 πλέον ΦΠΑ, για την εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης
για τις Δημοτικές Κοινότητες Πύλου και Χώρας του Δήμου Πύλου – Νέστορος, από την
εταιρεία ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε. η οποία εκπονεί ήδη τις μελέτες για τους οδικούς άξονες
Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, Ριζόμυλος – Καλαμάτα και Σουληνάρι – Κορυφάσιο και
έχει ως εκ τούτου αυξημένη γνώση των κυκλοφοριακών συνθηκών και απαιτήσεων
στην περιοχή, για τους λόγους και το σκοπό που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος
της παρούσας απόφασης. 
     Ορίζει εκπρόσωπο που θα αναλάβει το συντονισμό της εκπόνησης της πιο πάνω
αναφερόμενης  μελέτης  τον  Πρόεδρο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κ.  Χαραμαρά
Θεόδωρο με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο κ. Πετρόπουλο Παναγιώτη. Για την
επίβλεψη της σχετικής μελέτης θα οριστεί Μηχανικός από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Πύλου – Νέστορος.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ  255/2014
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Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
       (Ακολουθούν Υπογραφές)

                                   Πύλος   13/10/2014
                                                                         Ακριβές Απόσπασμα

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
                                                                                           
    

                                                                           ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                                              ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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