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 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πύλου - Νέστορος, έχοντας υπ’ όψιν του τις διατάξεις του 

άρθρου 95 παρ. 4 του ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006 

τ. Α’), 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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου.   

 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι 

 
τους κ.κ. ∆ηµοτικούς Συµβούλους, τους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Πύλου και 

Χώρας, τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, ως και τους κ.κ. Εκπροσώπους των Τοπι-

κών Κοινοτήτων, του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδρι-

άσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Πύλου (1
ος

 όροφος), την 14
η
 ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα 

∆ευτέρα και ώρα 18,30 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 «Τροποποίηση συνθηκών κυκλοφορίας της 9
ης

 Εθ.Ο.Ν. Ηλείας,  

                         Γαργαλιάνοι – Χώρα – Γιάλοβα – Πύλου – Μεθώνης, εντός των διοικητικών ορίων  

                        Τ.Κ. Γιάλοβας ∆ήµου Πύλου – Νέστορος και συνοδών τεχνικών έργων», κατόπιν: 

                        α) της µε αριθµ. πρωτ. 15853/22-09-2015 αίτησης της εταιρείας µε την επωνυµία   

                            Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.,  

                        β) της αριθµ. πρωτ. 15853/22-09-2015 ταυτάριθµης εισήγησης από την ∆/νση  

                            Περιβάλλοντος, ∆όµησης & Ποιότητας Ζωής, του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος 

                            ως και 

                        γ) της υπ’ αριθµ. 95/10-12-2015 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Επιτροπής   

                            Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Α∆Α:734ΕΩ1Β-1ΩΙ).                            

                          (Εισηγητής, ο κ. Λεωνίδας Γαϊτάνης).   

  Πύλος 10 ∆εκεµβρίου 2015 

 

              Αριθµ. Πρωτ. 20850 

 

   Προς τους κ.κ. ∆ηµοτικούς Συµβούλους                   

             του ∆ήµου Πύλου - Νέστορος  

             Τ.Κ. 240 01 ΕΝΤΑΥΘΑ 

        

             τους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών   

             Κοινοτήτων Πύλου και Χώρας, του 

             ∆ήµου Πύλου – Νέστορος  

             Τ.Κ. 240 01 ΕΝΤΑΥΘΑ               

                                                                            

             τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών  

             Κοινοτήτων, του ∆ήµου Πύλου –   

             Νέστορος  

             Τ.Κ. 240 01 ΕΝΤΑΥΘΑ    

 

             τους κ.κ. Εκπροσώπους των Τοπικών  

             Κοινοτήτων, του ∆ήµου Πύλου –   

             Νέστορος                                                             

             Τ.Κ. 240 01 ΕΝΤΑΥΘΑ    
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ΘΕΜΑ    2ον: Λήψη απόφασης για «Συγκρότηση οµάδας έργου διαχείρισης αποβλήτων ∆ήµου  

                        Πύλου – Νέστορος», κατόπιν της υπ’ αριθµ. 96/10-12-2015 ΟΜΟΦΩΝΗΣ  

                        απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.  

                        (Α∆Α:77ΛΓΩ1Β-2ΞΦ).                            

                         (Εισηγητής, ο κ. Λεωνίδας Γαϊτάνης).   

 

ΘΕΜΑ    3ον: Λήψη απόφασης για έγκριση δύο (2) αδειών ΤΑΞΙ στην Τοπική Κοινότητα    

                         Ρωµανού της ∆.Ε. Νέστορος, του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, κατόπιν:  

                         α) της υπ’ αριθµ. πρωτ. 4/7-11-2015 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης του Τοπικού  

                             Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ρωµανού, ως και 

                         β) της υπ’ αριθµ. 97/10-12-2015 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Επιτροπής   

                             Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Α∆Α:7ΙΙΗΩ1Β-ΚΟΕ).                            

                         (Εισηγητής, ο κ. Λεωνίδας Γαϊτάνης).   

 

ΘΕΜΑ    4ον: Έγκριση παράτασης παραχώρησης µηχανήµατος έργου (Μ.Ε. 123637) τύπου  

                         Grader- Γεωστρωτήρας, της Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ για ένα ακόµα έτος, στο ∆ήµο  

                         Πύλου – Νέστορος, για συντήρηση του αγροτικού οδικού δικτύου. 

                         (Εισηγητής, ο κ. Λεωνίδας Γαϊτάνης). 

 

ΘΕΜΑ    5ον: Λήψη απόφασης για ορισµό αρµοδίου ελεγκτικού οργάνου, για την διενέργεια  

                        ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων, κατόπιν της µε αριθµ.  

                        πρωτ. 20511/07-12-2015 έγγραφης εισήγησης από το Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής   

                        Ανάπτυξης της ∆/νσης Ανάπτυξης & Κοινωνικής Μέριµνας του ∆ήµου Πύλου –   

                        Νέστορος και σε συνέχεια:  

                        α) του µε αριθµ. πρωτ. οικ. 38067/29-10-2015 εγγράφου, από το Τµήµα Οργάνωσης             

                            Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υ.Ε.&∆.Α. και 

                        β) του µε αριθµ. πρωτ. 100080/6037/23-11-2015 εγγράφου, από το Τµήµα Τοπικής   

                            Αυτοδιοίκησης και Νοµικών Προσώπων Τρίπολης.  

                        (Εισηγητής, ο κ. Λεωνίδας Γαϊτάνης). 

 

ΘΕΜΑ     6ον: Έγκριση χορήγησης µιάς (1) άδειας υπαίθριου στάσιµου εµπορίου (καντίνα),  

                          σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4264/2014 για την θέση «ΛΑ∆Α» της Τ.Κ.  

                          ΡΩΜΑΝΟΥ της ∆.Ε. Νέστορος του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος και κατόπιν της  

                          µε αριθµ. πρωτ. 20773/10-12-2015 αίτησης του κ. Κάππου Μιχαήλ του Σταµάτη.                         

                          (Εισηγητής, ο κ. Λεωνίδας Γαϊτάνης).  

 

ΘΕΜΑ     7ον: Έγκριση κατανοµής χρηµατοδότησης ποσού € 37.074,30 (€ Τριάντα επτά χιλιάδων  

                          εβδοµήντα τεσσάρων και τριάντα λεπτών) στις Σχολικές Επιτροπές Α/βάθµιας &  

                          Β/βάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος για κάλυψη λειτουργικών  

                          δαπανών Σχολείων, από πιστώσεις Κ.Α.Π. έτους 2015 και σε συνέχεια: 

                          α) του µε αριθµ. πρωτ. 128730/25-11-2015 εγγράφου από το Τ.Π.&∆. ως και 

                          β) της υπ’ αριθµ. 10/01-12-2015 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της ∆ηµοτικής  

                              Επιτροπής Παιδείας του ∆ήµου Πύλου –  Νέστορος. 

                                (Εισηγητής, ο κ. Γεώργιος Μπαχούµας). 
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ΘΕΜΑ     8ον: Έγκριση παραχώρησης µίας (1) αίθουσας του αργούντος ∆ηµοτικού Σχολείου της  

                          Τ.Κ. Πύλας του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, στoν Πολιτιστικό Σύλλογο Πύλας και  

                          µε τον διακριτικό τίτλο «Η ΚΟΙΜΗΣΗ της ΘΕΟΤΟΚΟΥ», κατόπιν: 

                          α) της µε αριθµ. πρωτ. 19863/24-11-2015 αιτήσεώς τους και  

                          β) της υπ’ αριθµ. 11/01-12-2015 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ  

                               ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.       

                           (Εισηγητής, ο κ. Γεώργιος Μπαχούµας).   

 

ΘΕΜΑ     9ον: Έγκριση παραχώρησης µίας (1) αίθουσας του αργούντος ∆ηµοτικού Σχολείου της  

                          Τ.Κ. Βασιλιτσίου του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, στην Αστική Μη Κερδοσκοπική  

                          Εταιρεία ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ και ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ και µε τον διακριτικό τίτλο   

                          «ΕΠΤΑΣΗΜΟ», κατόπιν: 

                          α) της µε αριθµ. πρωτ. 17578/15-10-2015 αιτήσεώς τους, και 

                          β) της υπ’ αριθµ. 12/01-12-2015 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ  

                              ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.       

                           (Εισηγητής, ο κ. Γεώργιος Μπαχούµας).   

 

ΘΕΜΑ   10ον: Λήψη απόφασης για την µετατόπιση και την προσωρινή τοποθέτηση Περιπτέ- 

                          ρου, επί της Πλατείας Νέστορος, στην Πύλο, λόγω εκτέλεσης του έργου µε τίτλο  

                          «Βελτίωση υφισταµένων υποδοµών και εγκαταστάσεων παραλιακής ζώνης Πύλου». 

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).     

 

ΘΕΜΑ   11ον: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθµ. 206/17-11-2015 ΟΜΟΦΩΝΗΣ  

                          απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Α∆Α:  

                          7Μ72Ω1Β-ΒΒΚ), σχετικά µε «Καθορισµό τέλους χρήσης υπονόµων για το αποχε-  

                          τευτικό δίκτυο των Τ.Κ. ΜΕΘΩΝΗΣ και ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ του ∆ήµου Πύλου –  

                          Νέστορος». 

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος). 

 

ΘΕΜΑ   12ον: Τροποποίηση (16
η
) εγκεκριµένου Τεχνικού Προγράµµατος και Προϋπολογισµού  

                          του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος οικ. έτους 2015, σε συνέχεια της υπ’ αριθµ.  

                          225/01-12-2015 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου   

                          Πύλου – Νέστορος (Α∆Α: 771ΑΩ1Β-ΟΤ9). 

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος). 

 

ΘΕΜΑ   13ον: Εξέταση και λήψη απόφασης επί της µε αριθµ. πρωτ. 19087/11-11-2015 αιτήσεως  

                          του κ. Βλαχαντώνη Κωνσταντίνου του ∆ηµητρίου. 

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος) 

 

ΘΕΜΑ   14ον: Λήψη απόφασης για διόρθωση – διαγραφή βεβαιωµένων ∆ηµοτικών Τελών, κατό-  

                         πιν της µε αριθµ. πρωτ. 20177/30-11-2015 έγγραφης εισήγησης, από το Τµήµα  

                         Εσόδων και Περιουσίας, του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.  

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος) 

 

ΘΕΜΑ   15ον: Ψήφιση πίστωσης ποσού € 1.262,00 (€ Χιλίων διακοσίων εξήντα δύο) για τις  

                         εορταστικές εκδηλώσεις «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ, ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ»,   

                         σε βάρος του Κ.Α. 00-6443.005 του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου  

                         Πύλου – Νέστορος οικ. έτους 2015 και σύµφωνα µε το άρθρο 158 παρ. 3 (α) του  

                         ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006 τ.Α’).           

                         (Εισηγητής ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος). 
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ΘΕΜΑ    16ον: Λήψη απόφασης για «Κατάρτιση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελε-  

                          σµάτων του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, οικ. έτους 2016», κατόπιν της υπ’ αριθµ.  

                          220/01-12-2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πύλου –  

                          Νέστορος. (Α∆Α:7Χ33Ω1Β-ΡΥΥ).                            

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).   

 

ΘΕΜΑ    17ον: Λήψη απόφασης για «Συµµόρφωση µε την γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής  

                          Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. επί του Σχεδίου Προϋπολογισµού του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος,  

                          οικ. έτους 2016», κατόπιν της υπ’ αριθµ. 221/01-12-2015 απόφασης της Οικονοµι- 

                          κής Επιτροπής του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος. (Α∆Α:6ΛΜΖΩ1Β-ΣΒ0).                            

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).   

 

ΘΕΜΑ   18ον: Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου µε τίτλο «Αποπεράτωση  

                          ∆ικτύου Ακαθάρτων Τ.Κ. Ρωµανού της ∆.Ε. Νέστορος (τ.κ. Νέστορος)», ως Α.Μ.  

                          77/2012 της αναδόχου εταιρείας µε την επωνυµία «Α. Π. Μαραγκάκης Α.Ε.»,  

                          Ε.∆.Ε. µέχρι και την 20-12-2015, σε συνέχεια: 

                          α) του µε αριθµ. πρωτ. ΕΞ/Π/061/05-11-2015 εγγράφου της αναδόχου εταιρείας, 

                          β) του µε αριθµ. πρωτ. 18773/06-11-2015 εγγράφου µας προς την Ε.Υ.∆.Ε.Π. και 

                          γ) του από 09-12-2015 εγγράφου από το Τµήµα Τεχνικής Υπηρεσίας της ∆/νσης  

                              Περιβάλλοντος, ∆όµησης & Ποιότητας Ζωής, του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος. 

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).   

 

ΘΕΜΑ   19ον: Έγκριση 1
ου

 Α.Π.Ε. και 1
ης

 Συµπληρωµατικής Σύµβασης, ως και του 1
ου

   

                          Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για το έργο µε τίτλο «Αποπεράτωση ∆ικτύου Ακαθάρτων Τ.Κ.  

                          Ρωµανού της ∆.Ε. Νέστορος (τ.κ. Νέστορος)», ως Α.Μ. 77/2012 της αναδόχου  

                          εταιρείας µε την επωνυµία «Α. Π. Μαραγκάκης Α.Ε.», Ε.∆.Ε. σε συνέχεια του από  

                          09-12-2015 εγγράφου από το Τµήµα Τεχνικής Υπηρεσίας της ∆/νσης Περιβάλλο- 

                          ντος, ∆όµησης & Ποιότητας Ζωής, του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος. 

                           (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).  

 

 ΘΕΜΑ    20ον: Έγκριση 1
ου

 Α.Π.Ε. για το έργο µε τίτλο «Αποκατάσταση και Ανάδειξη   

                            Μεσαιωνικού Υδραγωγείου Πύλου», της αναδόχου εταιρείας µε την επωνυµία  

                            «Κορδάς Αθανάσιος και Σια Ε.Ε.», Ε.∆.Ε. σε συνέχεια του από 19-11-2015   

                            εγγράφου από το Τµήµα Τεχνικής Υπηρεσίας της ∆/νσης Περιβάλλοντος,  

                            ∆όµησης & Ποιότητας Ζωής, του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.       

                            (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).     

 

ΘΕΜΑ    21ον: Έγκριση 2
ου

 Α.Π.Ε. για το έργο µε τίτλο «Βελτίωση τοπικής οδού µεταξύ Τ.Κ.  

                           Χανδρινού (οικισµού Πλατανόβρυσης) µε Τ.Κ. Αµπελοκήπων ∆ήµου Πύλου –  

                           Νέστορος», ως Α.Μ. 1/2012 του αναδόχου κ. Πέτρου Ρένεση, Ε.∆.Ε. σε συνέχεια: 

                           α) του µε αριθµ. πρωτ. 20722/09-12-2015 εγγράφου από το Τµήµα Τεχνικής  

                               Υπηρεσίας της ∆/νσης Περιβάλλοντος, ∆όµησης & Ποιότητας Ζωής, του ∆ήµου  

                               Πύλου – Νέστορος και 

                           β) του µε αριθµ. πρωτ. 3825/08-12-2015 εγγράφου, της Ε.Ε.Τ.Α.και Α. Α.Ε. µε  

                                την σύµφωνη γνώµη τους (Α.Π. 20716/09-12-2015).       

                           (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).    
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ΘΕΜΑ    22ον: Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου µε τίτλο   

                          «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης Λυµάτων (Ε.Ε.∆.Λ.) ∆ήµου Νέστορος»,  

                          σε συνέχεια: 

                          α) του µε αριθµ. πρωτ. 19907/25-11-2015 εγγράφου από την ∆/νση Τεχνικών  

                              Υπηρεσιών, του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος  

                          β) της µε αριθµ. πρωτ. 19970/26-11-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ και  

                          γ) του από 08-12-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής). 

 

ΘΕΜΑ    23ον: Λήψη απόφασης για συγκρότηση 3/µελούς αρµοδίου Οργάνου – Επιτροπής σφρά- 

                          γισης και εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων των καταστηµάτων υγειονοµικού   

                          ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων στην διοικητική περιφέρεια του ∆ήµου µας   

                          για το έτος 2016 σύµφωνα: 

                         α) µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-  

                             2006 τ. Α’), ως και 

                         β) της µε αριθµ.  πρωτ. 20608/08-12-2015 έγγραφης εισήγησης από το Τµήµα  

                             Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης της ∆/νσης Ανάπτυξης & Κοινωνικής  

                             Μέριµνας του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος. 

                         (Εισηγητής, ο κ. Λεωνίδας Γαϊτάνης). 

 

ΘΕΜΑ    24ον: Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου µε τίτλο   

                          «Πεζοδρόµηση τµήµατος οδού Καρόλου Μπλέγκεν», σε συνέχεια: 

                          α) του µε αριθµ. πρωτ. 20443/04-12-2015 εγγράφου από την ∆/νση Τεχνικών  

                              Υπηρεσιών, του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος  

                          β) της µε αριθµ. πρωτ. 20473/04-12-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ και  

                          γ) του από 08-12-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής). 

 

ΘΕΜΑ   25ον: Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου µε τίτλο   

                          «Ανακατασκευή οδοστρώµατος εισόδου Πύλου», σε συνέχεια: 

                          α) του µε αριθµ. πρωτ. 20444/04-12-2015 εγγράφου από την ∆/νση Τεχνικών  

                              Υπηρεσιών, του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος  

                          β) της µε αριθµ. πρωτ. 20494/04-12-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ και  

                          γ) του από 08-12-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής). 

 

ΘΕΜΑ    26ον: Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών  

                          εκµίσθωσης πραγµάτων στο ∆ήµο Πύλου – Νέστορος για το έτος 2016 σύµφωνα: 

                          α) µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.∆. 270/1981, ως και 

                          β) της µε αριθµ.  πρωτ. 20609/08-12-2015 έγγραφης εισήγησης από το Τµήµα  

                              Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης της ∆/νσης Ανάπτυξης & Κοινωνικής  

                              Μέριµνας του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος. 

                         (Εισηγητής, ο κ. Λεωνίδας Γαϊτάνης). 
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ΘΕΜΑ   27ον: Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπών 

                          α) Παραλαβής Φυσικού Εδάφους και 

                          β) Χαρακτηρισµού Εδαφών 

                          για το έργο µε τίτλο «Βελτίωση Γηπέδου Ποδοσφαίρου Τ.Κ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ»,   

                          κατόπιν του µε αριθµ. πρωτ. 19786/23-11-2015 εγγράφου από την ∆/νση Περιβάλ- 

                          λοντος, ∆όµησης & Ποιότητας Ζωής, του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος και σε  

                          συνέχεια: 

                          α) του υπ’ αριθµ. πρωτ. 19784/23-11-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗΣ και 

                          β) της υπ’ αριθµ. πρωτ. 19785/23-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).    

               

ΘΕΜΑ   28ον: Υποβολή αιτήµατος προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ∆.Α. για κάλυψη  

                          κενών οργανικών θέσεων, σε συνέχεια του από 08-12-2015 εγγράφου από την   

                          ∆/νση Περιβάλλοντος, ∆όµησης & Ποιότητας Ζωής, του ∆ήµου Πύλου –  

                          Νέστορος. 

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος). 

 

Αντίγραφο της παρούσας πρόσκλησης, να επιδοθεί στον κ. ∆ήµαρχο Πύλου - Νέστορος, 

ο οποίος και παρακαλείται να µετέχει στην συζήτηση. 

 

Ο 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πύλου – Νέστορος 

 

 

 

 

               Θεόδωρος Κ. Χαραµαράς 

 


