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3η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου - Νέστορος, έχοντας υπ’ όψιν του τις διατάξεις του 
άρθρου 95 παρ. 3, ως και του άρθρου 96 παρ. 3  του ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ν. 
3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2008 τ. Α’), του άρθρου 65 παρ. 5 ως και του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 
3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ. Α’) που αφορά την σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, τους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Πύλου και 
Χώρας του Δήμου Πύλου - Νέστορος, τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Βλαχόπου-
λου, Ικλαίνης, Καλλιθέας, Κορυφασίου, Κορώνης, Μεθώνης, Μεταμόρφωσης, Ρωμανού, Σουληνα- 
ρίου και Χανδρινού του Δήμου Πύλου – Νέστορος ως και τους κ.κ. Εκπροσώπους των Τοπικών 
Κοινοτήτων Μανιακίου, Μαργελίου και Παπαφλέσσα του Δήμου Πύλου – Νέστορος σε επαναλη-
πτική τακτική συνεδρίαση, λόγω έλλειψης απαρτίας κατά την συνεδρίαση της 28ης Ιουλίου 2014 
και της 4ης Αυγούστου 2014, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλου 
(1ος όροφος), την 8η  Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12,00 με τα παρακάτω θέματα 
στην ημερήσια διάταξη. 
  

Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Α      Γ  Ι  Α      Σ  Υ  Ζ  Η  Τ  Η  Σ  Η

ΘΕΜΑ    1ον: Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Τ.Κ. ΙΚΛΑΙΝΑΣ του Δήμου 
                        Πύλου – Νέστορος κατά τον μήνα Ιούλιο και Αύγουστο έτους 2014, κατόπιν της υπ’ 
                         αριθμ. 1/7-7-2014 απόφασης του Τ.Σ της Τ.Κ. ΙΚΛΑΙΝΑΣ (Α.Π. 14055/15-7-2014)
                        (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Δαρσακλής).
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  Πύλος 4 Αυγούστου 2014
  

              Αριθμ. Πρωτ. 15300

Προς α) τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 
              του Δήμου Πύλου - Νέστορος 
              Τ.Κ. 240 01 ΕΝΤΑΥΘΑ 

         β) τους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών  
              Κοινοτήτων Πύλου και Χώρας
              Τ.Κ. 240 01 ΕΝΤΑΥΘΑ 

          γ) τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών   
               Κοινοτήτων Βλαχόπουλου, Ικλαίνης, 
               Καλλιθέας, Κορυφασίου, Κορώνης, 
               Μεθώνης, Μεταμόρφωσης, Ρωμανού, 
               Σουληναρίου και Χανδρινού του Δήμου 
               Πύλου – Νέστορος 
               Τ.Κ. 240 01 ΕΝΤΑΥΘΑ 
             
          δ) τους κ.κ. Εκπροσώπους των Τοπικών   
               Κοινοτήτων Μανιακίου, Μαργελίου και  
               Παπαφλέσσα του Δήμου Πύλου – 
               Νέστορος   
               Τ.Κ. 240 01 ΕΝΤΑΥΘΑ 

http://www.pylos-nestor.gr/
mailto:pylos@otenet.gr


ΘΕΜΑ   2ον: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. για το έργο με τίτλο «Κατασκευή Πεζοδρομίων και Ηλεκτροφω-
                        τισμός Ε.Ο. Χανδρινού - Σουληνάρι», ως Α.Μ. 35/2008, της αναδόχου Κ/Ξ Ι. 
                        ΣΚΟΥΦΗΣ – Μ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, Ε.Δ.Ε. κατόπιν του με αριθμ. πρωτ. 
                        13300/3-7-2014 εγγράφου, από το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ/νσης Περιβάλ-
                         λοντος – Δόμησης & Ποιότητος Ζωής του Δήμου Πύλου –  Νέστορος.
                             (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Δαρσακλής).

ΘΕΜΑ    3ον: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ για το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση υφι-
                         σταμένου γηπέδου ποδοσφαίρου στην θέση «Μεμί» στην Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΗΣ και 
                         συντήρηση αυτού με φυσικό χλοοτάπητα» ως Α.Μ. 17/2013 του αναδόχου κ. 
                         Γεννάτου Θεοφάνη,  Ε.Δ.Ε. σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 13838/11-7-2014 
                         εγγράφου από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλου - Νέστορος.      
                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Δαρσακλής).    
  
ΘΕΜΑ   4ον: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ για το έργο με τίτλο «Αγροτική Οδοποίϊα 
                        Δ.Ε. Παπαφλέσσα» της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία Αφοι ΠΑΝΑΓΙΩΤΟ-
                        ΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.,  Ε.Δ.Ε. σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 14362/21-7-2014 εγγρά- 
                        φου από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Δόμησης & 
                        Ποιότητος Ζωής του Δήμου Πύλου –  Νέστορος.      
                        (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Δαρσακλής).    

ΘΕΜΑ    5ον: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. για το έργο με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευ-
                         σης Τ.Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» του αναδόχου κ. Γρ. Νανόπουλου,  Ε.Δ.Ε. σε συνέχεια του 
                         με αριθμ. πρωτ. 14538/23-7-2014 εγγράφου από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 
                         της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Δόμησης & Ποιότητος Ζωής του Δήμου Πύλου –  
                         Νέστορος.      
                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Δαρσακλής).    

ΘΕΜΑ    6ον: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. για το έργο με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιϊας πλην 
                         έδρας, Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Μανιακίου, Παπαφλέσσα του Δήμου Πύλου – 
                         Νέστορος» του αναδόχου κ. Ιωάννη Αργυράκη,  Ε.Δ.Ε. σε συνέχεια του με αριθμ. 
                         πρωτ. 14672/24-7-2014 εγγράφου από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 
                         της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Δόμησης & Ποιότητος Ζωής του Δήμου Πύλου –  
                         Νέστορος.      
                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Δαρσακλής).  

ΘΕΜΑ    7ον: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 
                         μεταξύ του Δήμου Πύλου – Νέστορος και διαφόρων άλλων Νομικών Προσώπων, 
                         ως «Κυρίου του έργου», του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας 
                         Πελοποννήσου ως «Φορέα για την διενέργεια των πληρωμών» και της ΑΝΑΠΤΥ-
                         ΞΙΑΚΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ως δικαι- 
                         ούχου (Φορέας Υλοποίησης), για την υλοποίηση του υποέργου 1 «Προμήθεια στο-
                         λών των Φιλαρμονικών και Χορωδιών της Πελοποννήσου» καθώς και του υποέργου 
                         2 «Προμήθεια Μουσικών Οργάνων, συστημάτων ήχου και λοιπού εξοπλισμού των 
                         Φιλαρμονικών και Χορωδιών της Πελοποννήσου», στο πλαίσιο της ενταγμένης 
                         πράξης «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
                         ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», στο Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007 – 2013, συχγρημα-
                         τοδοτούμενο ΕΤΠΑ, με εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της 
                         Προγραμματικής Σύμβασης και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτηθεί για την 
                         υλοποίηση της πρότασης.
                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Καρβέλας).
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ΘΕΜΑ   8ον: Αποδοχή ένταξης της πράξης με τίτλο «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών 
                       πλεονεκτημάτων της Μεσογειακής Διατροφής, διοργάνωση τριήμερων εκδηλώσεων 
                       στην Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ», με την δέσμευση κάλυψης από μέρους μας του 30% της 
                       πρότασης ως ίδια συμμετοχή και για ποσό € 3.117,28 (€ Τριών χιλιάδων εκατόν 
                       δέκα επτά και είκοσι οκτώ λεπτών), με έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλε-
                       σης υπέρ της Ο.Τ.Δ. (Αναπτυξιακή Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία 
                       Ο.Τ.Α.) ύψους 5% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης ποσού € 363,68 (€ Τριακο-
                       σίων εξήντα τριών και εξήντα οκτώ λεπτών), με εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου 
                       για την υπογραφή της ανωτέρω Πράξης, ως και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου 
                       απαιτηθεί για την υλοποίησή της. 
                       (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Καρβέλας).

ΘΕΜΑ   9ον: Αποδοχή ένταξης της πράξης με τίτλο «Δημιουργία ενημερωτικού – πληροφοριακού 
                        λευκώματος με τίτλο ¨Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ  ̈για τις περιοχές των Δημοτικών 
                        Ενοτήτων Πύλου, Νέστορος, Μεθώνης και Κορώνης του Δήμου Πύλου - Νέστορος», 
                        με την δέσμευση κάλυψης από μέρους μας του 30% της πρότασης ως ίδια συμμετο-
                        χή και για ποσό € 5.632,50 (€ Πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο και πενήντα 
                        λεπτών), με έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ της Ο.Τ.Δ. (Ανα- 
                        πτυξιακή Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.) ύψους 5% της 
                        εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης ποσού € 657,13 (€ Εξακοσίων πενήντα επτά και 
                        δέκα τριών λεπτών), με εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της 
                        ανωτέρω Πράξης, ως και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτηθεί για την υλο-
                        ποίησή της. 
                        (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Καρβέλας).

ΘΕΜΑ  10ον: Αποδοχή ένταξης της πράξης με τίτλο «Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης στην Δ.Κ.  
                        ΠΥΛΟΥ», με έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ της Ο.Τ.Δ. (Ανα- 
                        πτυξιακή Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.) ύψους 5% της 
                        εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης ποσού € 3.658,54 (€ Τριών χιλιάδων εξακοσίων 
                        πενήντα οκτώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών), με εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου 
                        για την υπογραφή της ανωτέρω Πράξης, ως και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου 
                        απαιτηθεί για την υλοποίησή της. 
                        (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Καρβέλας).

ΘΕΜΑ  11ον: Αποδοχή ένταξης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια στολών και μουσικών οργάνων 
                        για την Φιλαρμονική του Δήμου Πύλου – Νέστορος, με έδρα την Δ.Κ. ΠΥΛΟΥ», με  
                        την δέσμευση κάλυψης από μέρους μας του 25% της πρότασης ως ίδια συμμετο-
                        χή και για ποσό € 2.475,50 (€ Δύο χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε και 
                        πενήντα λεπτών), με έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ της 
                        Ο.Τ.Δ. (Αναπτυξιακή Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.) ύψους 
                        5% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης ποσού € 371,18 (€ Τριακοσίων εβδομήντα 
                        μιάς και δέκα οκτώ λεπτών), με εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή 
                        της ανωτέρω Πράξης, ως και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτηθεί για την υλο-
                        ποίησή της. 
                        (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Καρβέλας).
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ΘΕΜΑ   12ον: Αποδοχή ένταξης της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου οικισμού 
                         Πετροχωρίου της Τ.Κ. ΡΩΜΑΝΟΥ της Δ.Ε. ΝΕΣΤΟΡΟΣ του Δήμου Πύλου – 
                         Νέστορος», με έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ της Ο.Τ.Δ. 
                         (Αναπτυξιακή Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.) ύψους 5% 
                         της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης ποσού € 1.016,26 (€ Χιλίων δέκα έξι και είκοσι 
                         έξι λεπτών), με εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της ανωτέρω 
                         Πράξης, ως και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτηθεί για την υλοποίησή της. 
                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Καρβέλας).

ΘΕΜΑ  13ον: Αποδοχή ένταξης της πράξης με τίτλο «Δημιουργία και αναπαραγωγή ενημερωτικού 
                        – πληροφοριακού εντύπου για τις περιοχές NATURA του Δήμου Πύλου – Νέστορος», 
                        με έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ της Ο.Τ.Δ. (Αναπτυξιακή 
                        Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.) ύψους 5% της εγκεκριμέ-
                        νης δημόσιας δαπάνης ποσού € 609,76 (€ Εξακοσίων εννέα και εβδομήντα έξι 
                        λεπτών), με εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της ανωτέρω 
                        Πράξης, ως και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτηθεί για την υλοποίησή της. 
                        (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Καρβέλας).

ΘΕΜΑ  14ον: Αποδοχή ένταξης της πράξης με τίτλο «Δημιουργία ενημερωτικού  – πληροφοριακού  
                        ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ για τις περιοχές NATURA του Δήμου Πύλου – Νέστορος», με έκδο-
                        ση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ της Ο.Τ.Δ. (Αναπτυξιακή Μεσση- 
                        νίας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.) ύψους 5% της εγκεκριμένης δημό-
                        σιας δαπάνης ποσού € 1.000,00 (€ Χιλίων), με εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για 
                        την υπογραφή της ανωτέρω Πράξης, ως και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτη-
                        θεί για την υλοποίησή της. 
                        (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Καρβέλας).

ΘΕΜΑ  15ον: Αποδοχή ένταξης της πράξης με τίτλο «Διαμόρφωση θέσεως Θέας στην είσοδο της 
                        Πύλου», με έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ της Ο.Τ.Δ. Αναπτυ-
                        ξιακή Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.) ύψους 5% της εγκε-
                        κριμένης δημόσιας δαπάνης ποσού € 1.382,11 (€ Χιλίων τριακοσίων ογδόντα δύο 
                        και έντεκα λεπτών), με εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της ανω-
                        τέρω Πράξης, ως και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτηθεί για την υλοποίησή 
                        της. 
                        (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Καρβέλας).

ΘΕΜΑ  16ον: Αποδοχή ένταξης της πράξης με τίτλο «Αντιπυρική προστασία, καθαρισμός και 
                        Ανάδειξη Μονοπατιών σε περιοχές του Δήμου Πύλου – Νέστορος», με έκδοση 
                        εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ της Ο.Τ.Δ. Αναπτυξιακή Μεσσηνίας – 
                        Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.) ύψους 5% της εγκεκριμένης δημόσιας  
                        δαπάνης ποσού € 2.308,94 (€ Δύο χιλιάδων τριακοσίων οκτώ και ενενήντα τεσσά- 
                        ρων λεπτών), με εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της ανωτέρω 
                        Πράξης, ως και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτηθεί για την υλοποίησή της. 
                        (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Καρβέλας).

ΘΕΜΑ   17ον: Λήψη απόφασης με την ορθή διατύπωση της υπ’ αριθμ. 17/2-7-2012 απόφασης του 
                         Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλου – Νέστορος.   
                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).  
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ΘΕΜΑ  18ον: Τροποποίηση εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Πύλου – Νέστορος οικ. 
                         έτους 2014 με την μεταφορά πίστωσης ποσού € 14.760,00 (€ Δέκα τεσσάρων χιλι-
                         άδων επτακοσίων εξήντα) από τον Κ.Α. 15-7415.001 και τίτλο «Τοπογραφική απο- 
                         τύπωση οικοπέδων Σχολικών Κτιρίων» μέσω του Κ.Α. 9111 με τίτλο «Αποθεματι-  
                         κό», στον νέο Κ.Α. 15-7413.004 με τίτλο «Τοπογραφική αποτύπωση οικοπέδων 
                         Σχολικών Κτιρίων» και την ίδια πίστωση, κατόπιν του με αριθμ. πρωτ. 26148/30-6-
                         2014 εγγράφου από το Τμήμα Οικονομικής Δ/νσης & Προϋπολογισμού του ΥΠ.ΕΣ.
                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Καρβέλας).
 

Αντίγραφο της παρούσας πρόσκλησης, να επιδοθεί στον κ. Δήμαρχο Πύλου - Νέστορος,
ο οποίος και παρακαλείται να μετέχει στην συζήτηση.

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου – Νέστορος

               Παναγιώτης Φ. Πετρόπουλος
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