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 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. 4 του ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ & 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 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, τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, ως και τους κ.κ. Εκπροσώπους των Τοπι-
κών Κοινοτήτων, του Δήμου Πύλου – Νέστορος, σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδρι-
άσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλου (1ος όροφος), την 23η Νοεμβρίου 2015, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 19,00 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 σχετικά με την «Κατάργηση του Πεδίου Βολής Νήσου Σχίζας», 
                        κατόπιν: 
                        α) της με αριθμ. πρωτ. 18903/09-11-2015 αιτήσεως του «Συλλόγου Επαγγελματιών 
                            Φοινικούντας» και
                        β) της υπ’ αριθμ. 14/11-11-2015 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου 
                            της Τοπικής Κοινότητας Μεθώνης του Δήμου Πύλου – Νέστορος. 
                           (Εισηγητής, ο κ. Λεωνίδας Γαϊτάνης).
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  Πύλος 19 Νοεμβρίου 2015

              Αριθμ. Πρωτ. 19639

   Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 
             του Δήμου Πύλου - Νέστορος 
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ΘΕΜΑ    2ον: Έγκριση σχεδίου Α’ φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Πύλου  
                         Νέστορος (Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού), κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1/27-10-2015 
                         ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου – 
                         Νέστορος (ΑΔΑ: ΒΧΒΡΩ1Β-ΞΗΔ).
                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).

ΘΕΜΑ    3ον: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 204/17-11-2015 απόφασης της 
                         Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου – Νέστορος (ΑΔΑ:ΩΥΞΑΩ1Β-ΥΞΙ), 
                         σχετικά με το «Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2016» του Δήμου μας. 
                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).

ΘΕΜΑ     4ον: Έγκριση σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πύλου – Νέστορος οικ. 
                          έτους 2016, σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. (α) του Ν. 3852/2010 και σε συνέχεια:
                          α) της υπ’ αριθμ. 2/30-09-2015 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Επιτροπής Διαβού-
                              λευσης του Δήμου Πύλου – Νέστορος (ΑΔΑ: 7ΨΟ7Ω1Β-14Π) και
                          β) της υπ’ αριθμ. 3/27-10-2015 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Εκτελεστικής 
                              Επιτροπής του Δήμου Πύλου – Νέστορος (ΑΔΑ: 60ΩΓΩ1Β-ΙΓ9).
                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).

ΘΕΜΑ    5ον: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 187/27-10-2015 ΟΜΟΦΩΝΗΣ 
                         απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου – Νέστορος (ΑΔΑ: 
                         7ΩΗ2Ω1Β-ΨΜΡ), σχετικά με «Έγκριση Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του  
                         Προϋπολογισμού του Δήμου Πύλου – Νέστορος, Γ’ τριμήνου 2015».
                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).

ΘΕΜΑ    6ον: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 201/27-10-2015 ΟΜΟΦΩΝΗΣ 
                         απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου – Νέστορος (ΑΔΑ: 
                         ΩΑΧΘΩ1ΒΙ4Ο), σχετικά με «Αναχρηματοδότηση δανείων του Δήμου Πύλου – 
                         Νέστορος, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων».
                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).

ΘΕΜΑ    7ον: Τροποποίηση (15η) εγκεκριμένου Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού 
                         του Δήμου Πύλου – Νέστορος οικ. έτους 2015, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 
                         208/17-11-2015 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
                         (ΑΔΑ: ΩΨΕ0Ω1Β-ΞΘΑ).
                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).

ΘΕΜΑ    8ον: Λήψη απόφασης για υπαγωγή της εποχιακά λειτουργούσας ξενοδοχειακής επιχεί-
                         ρησης με την επωνυμία «SOUTH COAST AKTE – CAMVILLIA RESORT» και 
                         έδρα την Τ.Κ. ΒΟΥΝΑΡΙΩΝ, της Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ, του Δήμου Πύλου – Νέστορος, 
                         στην εξάμηνη χρέωση Δημοτικών Τελών, ήτοι από την 1η Απριλίου έως και την 30η 
                         Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, κατόπιν:
                         α) της με αριθμ. πρωτ. 17897/21-10-2015 αιτήσεώς τους με τα συνοδευτικά δικαιο-
                              λογητικά, και
                         β) της με αριθμ. πρωτ. 18485/2-11-2015 εισήγησης, από την Αναπληρώτρια Προϊ-
                              σταμένη του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Πύλου – Νέστορος.
                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος)
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ΘΕΜΑ    9ον: Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, για την 
                         συγκρότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Εκποιουμένων Ακινήτων (άρθρο 7 του 
                         Π.Δ. 270/81), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 18483/02-11-2015 έγγραφης εισήγησης, 
                         από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας του 
                         Δήμου Πύλου – Νέστορος.
                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος). 

ΘΕΜΑ   10ον: Ορισμός 3/μελούς Επιτροπής Αξιολόγησης εξέτασης των φακέλων των προσφορών 
                         των ενδιαφερομένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων που λειτουργούν στην έδρα του  
                         Δήμου μας, για την τήρηση του λογαριασμού διαχείρισης των διαθεσίμων μας, ως  
                         και της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Δήμου Πύλου – Νέστορος, κατόπιν της με 
                         αριθμ. πρωτ. 18683/04-11-2015 έγγραφης εισήγησης, από την Δ/νση Οικονομικών 
                         Υπηρεσιών του Δήμου Πύλου – Νέστορος.
                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).

 ΘΕΜΑ   11ον: Λήψη απόφασης για τον «Καθορισμό αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου 
                          πλανόδιου εμπορίου στην Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ και για το έτος 2016», κατόπιν:
                          α) του με αριθμ. πρωτ. Φ34/3322/8-9-2015 εγγράφου από το Τμήμα Εμπορίου και 
                              Τουρισμού της Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ και
                          β) της από 21-10-2015 εισήγησης, από την Δ/νση Ανάπτυξης & Κοινωνικής 
                              Μέριμνας, του Δήμου Πύλου – Νέστορος.
                          (Εισηγητής, ο κ. Λεωνίδας Γαϊτάνης).

ΘΕΜΑ   12ον: Λήψη απόφασης για την «Ανανέωση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα) 
                         σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4264/2014 στο Δήμο Πύλου – Νέστορος», κατόπιν:
                         α) της με αριθμ. πρωτ. 7675/22-5-2015 αίτησης με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά 
                              του κ. Νικολάου Καναβού του Βασιλείου, κατοίκου Πετροχωρίου του Δήμου 
                              Πύλου - Νέστορος και
                         β) της με αριθμ. πρωτ. 101769/60167/3439/12-05-2015 έγκρισης, από την  
                             ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΑΔΑ: ΩΤΡ8465ΦΘ3-2ΣΒ).
                         (Εισηγητής, ο κ. Λεωνίδας Γαϊτάνης).

ΘΕΜΑ   13ον: Έγκριση χορήγησης επτά (7) αδειών για πωλητές λαϊκών αγορών, σύμφωνα 
                          με το άρθρο 8 παρ. 2 και άρθρο 10 του Ν. 4264/2014 κατόπιν της υπ’ αριθμ. 
                          84/19-11-2015 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
                          Δήμου Πύλου – Νέστορος (ΑΔΑ: 6ΟΖ3Ω1Β-3Ω9).                           
                          (Εισηγητής, ο κ. Λεωνίδας Γαϊτάνης).

ΘΕΜΑ   14ον: Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, για συμμετοχή τους, 
                         αντίστοιχα, σε Επιτροπές που θα συγκροτηθούν από το Λιμεναρχείο Καλαμάτας 
                         για την περιοχή ευθύνη τους και για το έτος 2016, που αφορούν:

                         α) τον «Καθορισμό πολυσύχναστων ή μη Πλάζ»
                         β) την εξέταση αιτημάτων σχετικά με την εφαρμογή του αριθμ. 20 Γ.Κ.Λ. 
                              «Περί ταχυπλόων (ταχυκίνητων) θαλασσίων μέσων αναψυχής» και
                         γ) για θέματα «Ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων»  

                         κατόπιν του με αριθμ. πρωτ. 2131.16/4168/2015/09-11-2015 εγγράφου από τον 
                         Τομέα Λιμενικής Αστυνομίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας.
                        (Εισηγητής, ο κ. Λεωνίδας Γαϊτάνης).
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ΘΕΜΑ   15ον: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο με τίτλο «Ασφαλτόστρωση 
                          οδού Πήδασος – Μεθώνη», ως Α.Μ. 48/2012, της αναδόχου εταιρείας με την  
                          επωνυμία «Αφοι ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» έως και την 31-12-2015, κατόπιν:
                          α) του με αριθμ. πρωτ. 19472/17-11-2015 εγγράφου από την ανάδοχο εταιρεία, και 
                          β) του με αριθμ. πρωτ. 19472/17-11-2015 ταυταρίθμου εγγράφου, από το Τμήμα 
                              Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλου –  Νέστορος.
                               (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Δαρσακλής).

ΘΕΜΑ   16ον: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση 
                         Κοινοχρήστων Χώρων Γιάλοβας – Ανατολικό Τμήμα», ως Α.Μ. 31β/2013, της 
                         αναδόχου Κ/Ξ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ & Σια Ε.Ε. – 
                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ, Ε.Δ.Ε. έως και την 30-12-2015, κατόπιν:
                         α) του με αριθμ. πρωτ. 19146/11-11-2015 εγγράφου από την ανάδοχο Κ/Ξ
                         β) του με αριθμ. πρωτ.   3442/13-11-2015 εγγράφου από την Ε.Ε.Τ.Α.&Α. 
                             (Α.Π. 19495/18-11-2015) και  
                         γ) του με αριθμ. πρωτ. 19310/13-11-2015 εγγράφου, από το Τμήμα Τεχνικών 
                             Υπηρεσιών του Δήμου Πύλου –  Νέστορος.
                              (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Δαρσακλής).

ΘΕΜΑ   17ον: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση 
                         Πλατείας Οικονομίδη Πύλου», ως Α.Μ. 75/2012, της αναδόχου εταιρείας
                         με την επωνυμία ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε., Ε.Δ.Ε. έως και την 30-12-2015, κατόπιν:
                         α) του με αριθμ. πρωτ. 18916/09-11-2015 εγγράφου από την ανάδοχο εταιρεία
                         β) του με αριθμ. πρωτ. 18916/13-11-2015 ταυταρίθμου εγγράφου μας προς την 
                             Ε.Ε.Τ.Α.&Α. και  
                         γ) του με αριθμ. πρωτ. 3481/17-11-2015 απαντητικού εγγράφου της Ε.Ε.Τ.Α.&Α. 
                             Α.Ε. (Α.Π. 19495/18-11-2015).
                              (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Δαρσακλής).

ΘΕΜΑ   18ον: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση τοπικής 
                          οδού μεταξύ Τ.Κ. Χανδρινού (οικισμού Πλατανόβρυσης) με Τ.Κ. Αμπελοκήπων 
                          Δήμου Πύλου – Νέστορος», μέχρι και την 11-11-2015 κατόπιν:
                         α) του με αριθμ. πρωτ. 17936/21-10-2015 εγγράφου, από τον ανάδοχο του έργου 
                              κ. Πέτρο Ρένεση του Νικολάου, Ε.Δ.Ε.
                         β) του με αριθμ. πρωτ. 17936/22-10-2015 εγγράφου, από το Τμήμα Τεχνικών 
                             Υπηρεσιών, του Δήμου Πύλου – Νέστορος, προς την Ε.Ε.Τ.Α.&Α. Α.Ε. και
                         γ) του με αριθμ. πρωτ. 3282/29-10-2015 απαντητικού εγγράφου της Ε.Ε.Τ.Α.&Α. 
                             Α.Ε. (Α.Π. 18505/02-11-2015)     
                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Δαρσακλής).    

ΘΕΜΑ   19ον: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση υφιστα-
                          μένων υποδομών και εγκαταστάσεων παραλιακής ζώνης Πύλου», μέχρι και την 
                         30-12-2015 κατόπιν:
                         α) του με αριθμ. πρωτ. 18199/26-10-2015 εγγράφου, από την ανάδοχο εταιρεία με  
                              την επωνυμία «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.»
                         β) του με αριθμ. πρωτ. 3285/29-10-2015 απαντητικού εγγράφου της Ε.Ε.Τ.Α.&Α. 
                             Α.Ε. (Α.Π. 18505/02-11-2015) και
                         γ) του με αριθμ. πρωτ. 18563/03-11-2015 εγγράφου, από το Τμήμα Τεχνικών 
                             Υπηρεσιών, του Δήμου Πύλου – Νέστορος.      
                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Δαρσακλής).  
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ΘΕΜΑ   20ον: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο με τίτλο «Τοποθέτηση 
                          συνθετικού χλοοτάπητα – φωτισμού και βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. 
                          Σουληναρίου», ως Α.Μ. 28Β/2013 (επικαιροποιημένη), της αναδόχου εταιρείας με 
                          την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε.» έως και την 31-12-2015, κατόπιν:
                          α) του με αριθμ. πρωτ. 19426/17-11-2015 εγγράφου από την ανάδοχο εταιρεία, και 
                          β) του με αριθμ. πρωτ. 19426/17-11-2015 ταυταρίθμου εγγράφου, από το Τμήμα 
                              Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλου –  Νέστορος.
                               (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Δαρσακλής).

ΘΕΜΑ   21ον: Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών πρόσθετων εργασιών για το έργο με τίτλο  
                          «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα – φωτισμού και βελτίωση γηπέδου ποδοσφαί- 
                          ρου Τ.Κ. Σουληναρίου», ως Α.Μ. 28Β/2013 (επικαιροποιημένη), της αναδόχου 
                          εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε.» ποσού € 27.533,06 (€ Είκοσι 
                          τριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τριών και έξι λεπτών), κατόπιν του με αριθμ. 
                          πρωτ. 19476/17-11-2015 εγγράφου, από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του 
                          Δήμου Πύλου –  Νέστορος.
                               (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Δαρσακλής).

ΘΕΜΑ   22ον: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο με τίτλο «Βελτίωση 
                          αρδευτικού δικτύου κάμπου Χανδρινού – κάμπου Στενωσιάς Δήμου Πύλου -  
                          Νέστορος», ως Α.Μ. 28Β/2013, του αναδόχου κ. Ιωάννη Ηλιόπουλου Π.Μ.-Ε.Δ.Ε. 
                          έως και την 31-12-2015, κατόπιν:
                          α) του με αριθμ. πρωτ. 19508/18-11-2015 εγγράφου από τον ανάδοχο, και  
                          β) του με αριθμ. πρωτ. 19508/18-11-2015 ταυταρίθμου εγγράφου, από το Τμήμα 
                              Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλου –  Νέστορος.
                               (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Δαρσακλής).  

ΘΕΜΑ   23ον: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο με τίτλο «Προμήθεια και 
                          τοποθέτηση ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Πύλου του Δήμου Πύλου - Νέστορος», ως  
                          Α.Μ. 6/2015, της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ 
                          Τεχνική – Κατασκευαστική – Εμπορική Α.Ε.» έως και την 22-02-2016, κατόπιν:
                          α) του με αριθμ. πρωτ. 19424/17-11-2015 εγγράφου από την ανάδοχο εταιρεία, και 
                          β) του με αριθμ. πρωτ. 19472/17-11-2015 ταυταρίθμου εγγράφου, από το Τμήμα 
                              Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλου –  Νέστορος.
                               (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Δαρσακλής).

ΘΕΜΑ   24ον: Έκφραση σύμφωνης γνώμης, επί της με Α.Π. 19372/16-11-2015 απόφασης της 
                          Δ/ντριας Περιβάλλοντος, Δόμησης & Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Πύλου – 
                          Νέστορος, σχετικά με «Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδάφους» για το 
                          έργο με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ», 
                          κατόπιν:
                          α) του με αριθμ. πρωτ. 19173/11-11-2015 εγγράφου της αναδόχου εταιρείας με την 
                              επωνυμία ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε. και
                          β) του με αριθμ. πρωτ. 19389/16-11-2015 εγγράφου από το Τμήμα Τεχνικών 
                              Υπηρεσιών, του Δήμου Πύλου – Νέστορος.      
                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Δαρσακλής).      
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ΘΕΜΑ   25ον: Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 18/2013 επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο «Προμήθεια 
                          κάδων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και απορριμματοφόρου αποκομιδής ανακυ-
                          κλώσιμων υλικών» για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση
                          2012 – 2015» του Πράσινου Ταμείου, κατόπιν του με αριθμ. πρωτ. 19544/18-11-15 
                          εγγράφου από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Πύλου – Νέστορος.      
                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Δαρσακλής).

ΘΕΜΑ   26ον: Αποδοχή της απόφασης έγκρισης υπογραφής Σύμβασης Αναδόχου - Δήμου, της 
                         πράξης με τίτλο «Βελτίωση του αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Χανδρινού – Πλατανόβρυ-
                         σης», Δήμου Πύλου – Νέστορος, Μέτρο 321 «Βασικές Υπηρεσίες για την οικονο-
                         μία και τον αγροτικό πληθυσμό» του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της 
                         Ελλάδας 2007 – 2013» ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ: 949571  και των ειδικών όρων της, όπως  
                         αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 18593/17-11-2015 έγγραφο από την ΕΙΔΙΚΗ 
                         ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014 – 2020 Μονάδα Β3 της Γενικής Γραμμα-
                         τείας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
                         ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. (Α.Π. 19577/18-11-2015)     
                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Δαρσακλής). 

ΘΕΜΑ   27ον: Υποβολή προς έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2014 της Σχολικής Επιτρο- 
                          πής Μονάδων Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πύλου – Νέστορος, κατόπιν του 
                          με αριθμ. πρωτ. 16/02-11-2015 εγγράφου τους.
                          (Εισηγητής, ο κ. Γεώργιος Μπαχούμας).  

ΘΕΜΑ   28ον: Υποβολή προς έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2014 της Σχολικής Επιτρο- 
                          πής Μονάδων Α/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πύλου – Νέστορος, κατόπιν του 
                          με αριθμ. πρωτ. 17/02-11-2015 εγγράφου τους.
                          (Εισηγητής, ο κ. Γεώργιος Μπαχούμας).  

ΘΕΜΑ   29ον: Έγκριση κατανομής χρηματοδότησης ποσού € 37.074,30 (€ Τριάντα επτά χιλιάδων 
                          εβδομήντα τεσσάρων και τριάντα λεπτών) στις Σχολικές Επιτροπές Α/βάθμιας & 
                          Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πύλου – Νέστορος για κάλυψη λειτουργικών 
                          δαπανών Σχολείων, από πιστώσεις Κ.Α.Π. έτους 2015 και σε συνέχεια:
                         α) του με αριθμ. πρωτ. 36698/20-10-2015 εγγράφου από το ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗ-
                             ΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. του ΥΠ. ΕΣ. και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
                         β) του με αριθμ. πρωτ. 113007/21-10-2015 εγγράφου από το Τ.Π.&Δ. ως και
                         γ) της υπ’ αριθμ. 9/02-11-2015 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής 
                             Παιδείας του Δήμου Πύλου –  Νέστορος (Α.Π. 15/2-11-2015).
                                 (Εισηγητής, ο κ. Γεώργιος Μπαχούμας).

 ΘΕΜΑ   30ον: Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους, μετά από εκλογή, από τους συνδυα-
                          σμούς της μειοψηφίας, για την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλου – Νέστο-
                          ρος και για το υπόλοιπο της Δημοτικής περιόδου, μετά την έγγραφη παραίτηση από 
                          το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δημητρίου Καραμπάτσου του Νικολάου 
                          και σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 1 και 3 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-
                          2010).
                         (Εισηγητής, ο κ. Θεόδωρος Χαραμαράς).
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ΘΕΜΑ   31ον: Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους, μετά από εκλογή, από τους συνδυα-
                         σμούς της μειοψηφίας, για την Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης 
                         Δήμων (Π.Ε.Δ.) και για το υπόλοιπο της Δημοτικής περιόδου, μετά την έγγραφη 
                         παραίτηση από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δημητρίου Καραμπάτσου 
                         του Νικολάου και σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1.1 του Ν. 4279/2014 (Φ.Ε.Κ. 
                         158/Α/8-8-2014).
                         (Εισηγητής, ο κ. Θεόδωρος Χαραμαράς).

ΘΕΜΑ   32ον: Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους, με ορισμό, από τους συνδυασμούς της 
                         μειοψηφίας, για το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία 
                         «Φορέας Κοινωνικής Μέριμνας και Αθλητισμού του Δήμου Πύλου - Νέστορος» και 
                         τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» και για το υπόλοιπο της Δημοτικής περιόδου 
                         μετά την έγγραφη παραίτηση από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δημη-
                         τρίου Καραμπάτσου του Νικολάου και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του 
                         άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 – Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010, ως και τα άρθρα 229 
                         και 240 του ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 
                         114/Α/08-06-2006).
                        (Εισηγητής, ο κ. Θεόδωρος Χαραμαράς).

ΘΕΜΑ   33ον: Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους, με ορισμό, από τους συνδυασμούς της 
                         Μειοψηφίας, για την «Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Πύλου–Νέστορος», 
                          και για το υπόλοιπο της Δημοτικής περιόδου μετά την έγγραφη παραίτηση από το 
                         αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δημητρίου Καραμπάτσου του Νικολάου και 
                         σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-2010).
                         (Εισηγητής, ο κ. Θεόδωρος Χαραμαράς).

ΘΕΜΑ   34ον: Αντικατάσταση τακτικού μέλους, με ορισμό, από τους συνδυασμούς της Μειοψη- 
                         φίας, για το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία 
                         «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πύλου – Νέστορος (Κ.Ε.Δ.-ΠΥ.ΝΕ.)», και για το 
                         υπόλοιπο της Δημοτικής περιόδου μετά την έγγραφη παραίτηση από το αξίωμα του 
                         Δημοτικού Συμβούλου κ. Δημητρίου Καραμπάτσου του Νικολάου και σύμφωνα με 
                         με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010 – Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010, ως και 
                          το άρθρο 255 του ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 
                          114/Α/8-6-2006).
                         (Εισηγητής, ο κ. Θεόδωρος Χαραμαράς).

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

               Θεόδωρος Κ. Χαραμαράς
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