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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 

Τοπικών Κοινοτήτων, του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Πύλου (1
ος

 όροφος), την 29
η
 ∆εκεµβρίου 2016, 

ηµέρα Πέµπτη 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: Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Πύλου –  

                         Νέστορος, του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, της Περιφέρειας  

                         Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου για την   

                         υλοποίηση της Πράξης µε τίτλο: «Επισκευή Κτιρίου Μπάρκα στην ∆.Κ. ΧΩΡΑΣ του  

                        ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ», ορισµός  µέλους στην Επιτροπή Παρακολούθησης  

                         της εν λόγω Προγραµµατικής Σύµβασης, µε τον αναπληρωτή του και εξουσιοδότη- 

                         ση του ∆ηµάρχου Πύλου – Νέστορος κ. ∆ηµητρίου Καφαντάρη του Παναγιώτη να  

                         υπογράψει από την πλευρά του ∆ήµου την παραπάνω αναφερόµενη Προγραµµατική  

                         Σύµβαση. 

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).    

 Πύλος 23 ∆εκεµβρίου 2016 

 

             Αριθµ. Πρωτ. 22159 

 

   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: Έγκριση της υπ’ αριθ. 211/09-12-2016 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Οικονοµικής  

                          Επιτροπής του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος µε θέµα «Έγκριση του µε Α.Π. 21057/06- 

                         12-2016 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού µε σφραγισ- 

                         µένες προσφορές, για την ανάδειξη Πιστωτικού Ιδρύµατος για την τήρηση Τραπεζικού  

                         Λογαριασµού Ταµειακής ∆ιαχείρισης & Μισθοδοσίας του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος».  

                         (Α.∆.Α. 6Α0ΖΩ1Β-ΥΜ2)  

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).   

 

ΘΕΜΑ     3ον: Έγκριση της υπ’ αριθ. 213/22-12-2016 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Οικονοµικής  

                          Επιτροπής του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος µε θέµα «Επικαιροποίηση ∆ηµοτικών  

                          Τελών του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, για το έτος 2017». 

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).  
 

ΘΕΜΑ     4ον: Έγκριση της υπ’ αριθ. 214/22-12-2016  απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του  

                          ∆ήµου Πύλου – Νέστορος µε θέµα «Επιβολή τελών και ∆ικαιωµάτων Κοιµητηρίων  

                          του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος». 

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).  

 

ΘΕΜΑ     5ον: Έγκριση της υπ’ αριθ. 220/22-12-2016 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Οικονοµικής  

                          Επιτροπής του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος µε θέµα «Αναµορφώσεις Τεχνικού  

                          Προγράµµατος και Προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος  

                          (20
η
 Αναµόρφωση)».  

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).  
 

ΘΕΜΑ     6ον: Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 214/30-09-2016 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης του  

                         ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, (Α.∆.Α.:ΩΛΡΒΩ1Β-ΖΝΤ)  

                         α) ως προς την νέα ηµεροµηνία αναστολής πληρωµών, την 07-03-2017 και 

                         β) ως προς τον νέο χρόνο υποβολής αιτήσεως, την 31-01-2017 

                         σε συνέχεια του µε αριθ. πρωτ. 202080/30-11-2016 εγγράφου από το Τµήµα  

                         ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Νοµού Μεσσηνίας (Α.∆.Α.: 7ΙΚΥΟΡ1Φ-ΛΓ1)   

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).  
 

ΘΕΜΑ     7ον: Καθορισµός ύψους δαπάνης που θα προκληθεί σε βάρος του προϋπολογισµού του    

                         ∆ήµου Πύλου – Νέστορος για τα επόµενα του 2016 έτη, από την κατάργηση της   

                         Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Κ.Ε.∆.ΠΥ-ΝΕ», σε  

                         συνέχεια του µε αριθ. πρωτ. 227146/12-12-2016 εγγράφου από το Τµήµα Τοπικής  

                         Αυτοδιοίκησης και Νοµικών Προσώπων Τρίπολης (Α.Π. 21740/16-12-2016)   

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).  
 

ΘΕΜΑ     8ον: Τροποποίηση συστατικής πράξης της ∆.Ε.Υ.Α.Π., σε συνέχεια των υπ’ αριθ.  

                         138, 234 και 285/2016 αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πύλου  

                          – Νέστορος. 

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).  
 

ΘΕΜΑ    9ον: ∆ιόρθωση – ∆ιαγραφή βεβαιωµένων ∆ηµοτικών Τελών, κατόπιν του µε αριθµ.  

                         πρωτ. 21856/19-12-2016 εγγράφου, από τον ∆ηµοτικό Εισπράκτορα της ∆.Ε.  

                         ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος. 

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος). 
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ΘΕΜΑ    10ον: Έγκριση σχεδίου Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος οικ.  

                          έτους 2017, σύµφωνα µε το άρθρο 63 παρ. (α) του Ν. 3852/2010 και σε συνέχεια: 

                          α) της υπ’ αριθµ. 3/04-10-2016 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Επιτροπής ∆ιαβού- 

                              λευσης του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Α∆Α: 6ΠΣ9Ω1Β-Μ20) και 

                          β) της υπ’ αριθµ. 3/07-10-2016 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Εκτελεστικής  

                              Επιτροπής του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Α∆Α: Ω9ΟΜΩ1Β-ΛΥΧ). 

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος). 

 

ΘΕΜΑ    11ον: Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 234/17-10-2011 απόφασης του ∆ηµοτικού  

                          Συµβουλίου του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Α.∆.Α.: 45ΒΣΩ1Β-∆ΚΓ) 

                          (Εισηγητής, ο κ. Θεόδωρος Χαραµαράς). 

  

ΘΕΜΑ   12ον: Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παρα-  

                         λαβής του έργου µε τίτλο «Εξωτερικό Υδραγωγείο Πύλου», σε συνέχεια: 

                          α) του µε αριθµ. πρωτ. 20925/02-12-2016 εγγράφου από την ∆/νση Τεχνικών  

                              Υπηρεσιών, του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος  

                          β) της µε αριθµ. πρωτ. 21008/05-12-2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ και  

                          γ) του µε αριθµ. πρωτ. 21425/09-12-2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής). 

 

ΘΕΜΑ   13ον: Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παρα-  

                         λαβής του έργου µε τίτλο «Αποκατάσταση Μεσαιωνικού Υδραγωγείου Πύλου», 

                         σε συνέχεια: 

                          α) του µε αριθµ. πρωτ. 20925/02-12-2016 εγγράφου από την ∆/νση Τεχνικών  

                              Υπηρεσιών, του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος  

                          β) της µε αριθµ. πρωτ. 21009/05-12-2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ και  

                          γ) του µε αριθµ. πρωτ. 21426/09-12-2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής). 

 

ΘΕΜΑ   14ον: Έγκριση παράτασης ισχύος Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού  

                          ∆ηµοσίου – Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος,  

                          για την πράξη µε τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση ταρτάν στο ∆ηµοτικό Στάδιο  

                          Πύλου», σε συνέχεια των υπ’ αριθ. 136/2014, 209/2015 και 99/2016 αποφάσεων   

                          του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, ως και του µε αριθµ.  

                          πρωτ. 21668/14-12-2016 εγγράφου από την ∆/νση Π.∆. & Π.Ζ.  του ∆ήµου Πύλου  

                          – Νέστορος.  

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).  

  

ΘΕΜΑ   15ον: Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου µε τίτλο «Προµήθεια και  

                          τοποθέτηση ταρτάν στο ∆ηµοτικό Στάδιο Πύλου», του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος,  

                          ως Α.Μ. 6/2015 της αναδόχου εταιρείας µε την επωνυµία ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ  

                          ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., Ε.∆.Ε., µέχρι και την  

                          30-06-2017, σε συνέχεια: 

                          α) του από 14-12-2016 (Α.Π. 21611/14-12-2016) εγγράφου από την ανάδοχο  

                               εταιρεία και  

                          β) του µε αριθµ. πρωτ. 21611/14-12-2016 ταυταρίθµου εγγράφου από την ∆/νση  

                              Π.∆. & Π.Ζ.  του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.  

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).  
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ΘΕΜΑ   16ον: Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου µε τίτλο «Κατασκευή γηπέ-  

                          δου αντισφαίρισης στην ∆.Κ. Πύλου» του ∆ήµου Πύλου - Νέστορος, ως Α.Μ.  

                          85/2012 της αναδόχου εταιρείας µε την επωνυµία ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗ  

                          – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., Ε.∆.Ε., µέχρι και την 30-06-2017, σε  

                          συνέχεια: 

                          α) του από 14-12-2016 (Α.Π. 21614/14-12-2016) εγγράφου από την ανάδοχο  

                               εταιρεία και  

                          β) του µε αριθµ. πρωτ. 21614/14-12-2016 ταυταρίθµου εγγράφου από την ∆/νση  

                              Π.∆. & Π.Ζ.  του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.  

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).   

 

ΘΕΜΑ   17ον: Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου µε τίτλο «Επισκευή και  

                          αποκατάσταση ∆εξαµενής Αγίου Ονουφρίου Μεθώνης» του ∆ήµου Πύλου –  

                          Νέστορος, ως Α.Μ. 15/2016 του αναδόχου κ. Αθανασίου Σηµιακάκη, Ε.∆.Ε.,  

                          µέχρι και την 28-02-2017, σε συνέχεια: 

                          α) του από 15-12-2016 (Α.Π. 21721/15-12-2016) εγγράφου του αναδόχου και 

                          β) του µε αριθµ. πρωτ. 221721/15-12-2016 ταυταρίθµου εγγράφου από την ∆/νση  

                              Π.∆. & Π.Ζ. του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.  

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).   

 

ΘΕΜΑ   18ον: Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου µε τίτλο «Κατασκευή  

                          πεζοδροµίων ∆.Κ. Χώρας» του ∆ήµου Πύλου - Νέστορος, ως Α.Μ. 42/2015 της  

                          αναδόχου εταιρείας µε την επωνυµία «Αφοι ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.», Ε.∆.Ε.,  

                          µέχρι και την 30-06-2017, σε συνέχεια: 

                          α) του από 29-11-2016 (Α.Π. 20980/05-12-2016) εγγράφου από την ανάδοχο  

                               εταιρεία και 

                          β) του µε αριθµ. πρωτ. 20980/15-12-2016 ταυταρίθµου εγγράφου από την ∆/νση  

                              Π.∆. & Π.Ζ. του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.  

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).   

 

ΘΕΜΑ   19ον: Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου µε τίτλο «Ασφαλτόστρωση  

                          οδού Πήδασος – Μεθώνη» του ∆ήµου Πύλου - Νέστορος, ως Α.Μ. 48/2012 της  

                          αναδόχου εταιρείας µε την επωνυµία «Αφοι ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.», Ε.∆.Ε.,  

                          µέχρι και την 30-03-2017, σε συνέχεια: 

                          α) του από 28-11-2016 (Α.Π. 20627/28-11-2016) εγγράφου από την ανάδοχο  

                               εταιρεία και 

                          β) του µε αριθµ. πρωτ. 20627/28-11-2016 εγγράφου από την ∆/νση Π.∆. & Π.Ζ.   

                              του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.  

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).   

 

ΘΕΜΑ   20ον: Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου µε τίτλο «Ανάπλαση Πάρκου  

                         στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πύλου», ως Α.Μ. 107/2015 της αναδόχου Κ/Ξ  

                         Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Ιωάννη -  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

                         του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Ε.∆.Ε., µέχρι και την 30-01-2017, σε συνέχεια: 

                         α) του µε αριθµ. πρωτ. 574/15-12-2016 εγγράφου από την ανάδοχο Κ/Ξ και  

                         β) του µε αριθµ. πρωτ. 21718/15-12-2016 εγγράφου από το Τµήµα Τεχνικών  

                             Υπηρεσιών του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.  

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).   
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ΘΕΜΑ   21ον: Έγκριση 1
ου

 Α.Π.Ε. για το έργο µε τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδού Πήδασος –  

                        Μεθώνη» του ∆ήµου Πύλου - Νέστορος, ως Α.Μ. 48/2012 της αναδόχου εταιρείας  

                        µε την επωνυµία «Αφοι ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.», Ε.∆.Ε., σε συνέχεια του µε  

                         αριθµ. πρωτ. του µε αριθµ. πρωτ. 21702/15-12-2016 εγγράφου από την ∆/νση Π.∆.  

                         & Π.Ζ. του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.  

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).   

 

ΘΕΜΑ   22ον: Έγκριση 1
ου

 Α.Π.Ε. και 1
ου

 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο µε τίτλο «Έκτακτη αποκατά- 

                        σταση αγωγού οµβρίων υδάτων Πλατείας ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Πύλου» του ∆ήµου Πύλου  

                        - Νέστορος, του αναδόχου κ. Ιωάννη Ηλιόπουλου του Κωνσταντίνου, Ε.∆.Ε., σε  

                        συνέχεια του µε αριθµ. πρωτ. του µε αριθµ. πρωτ. 21678/15-12-2016 εγγράφου από  

                        την ∆/νση Π.∆. & Π.Ζ. του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.  

                        (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).  

 

ΘΕΜΑ   23ον: Έγκριση 3
ου

 Α.Π.Ε. για το έργο µε τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥ- 

                         ΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ», ως Α.Μ. 87/2012 της αναδόχου Κ/Ξ  

                         «Κ.Η. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΠΕ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ του  

                         ΙΩΑΝΝΗ» Ε.∆.Ε., σε συνέχεια: 

                        α) του µε αριθµ. πρωτ. οικ. 14914/07-12-2016 εγγράφου από την Ειδική Υπηρεσία  

                            ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον  

                            & Αειφόρος Ανάπτυξη» Τοµέας : Περιβάλλον του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-  

                            ΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, µε την σύµφωνη γνώµη τους, και 

                        β) του µε αριθµ. πρωτ. 21689/15-12-2016 εγγράφου από την ∆/νση Π.∆. & Π.Ζ. του  

                            ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.  

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).   

 

ΘΕΜΑ   24ον: Έγκριση 1
ου

 Α.Π.Ε. για το έργο µε τίτλο «Έκτακτη επισκευή δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ.  

                         Χανδρινού», ως Α.Μ. 113/2016 της αναδόχου εταιρείας µε την επωνυµία  

                         «Π. ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ – Π. ΓΡΑΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ Ο.Ε.» Ε.∆.Ε., σε συνέχεια του µε  

                         αριθµ. πρωτ. του µε αριθµ. πρωτ. 21667/14-12-2016 εγγράφου από την ∆/νση Π.∆.  

                         & Π.Ζ. του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.  

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).   

 

ΘΕΜΑ   25ον: Έγκριση παραχώρησης του αργούντος ∆ηµοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Αµπελοφύτου  

                         του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος στον «Πολιτιστικό Σύλλογο Αµπελοφύτου 

                         ¨Η  ΑΓΟΡΕΛΙΤΣΑ¨», κατόπιν: 

                         α) του από 06-12-2016 εγγράφου τους (Α.Π. 21349/08-12-2016) και 

                         β) της υπ’ αριθµ. 18/2016 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ  

                             ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Α.Π. 34/22-12-2016).         

                         (Εισηγητής, ο κ. Γεώργιος Μπαχούµας).   

 

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  

του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος 

 

 

 

               Θεόδωρος Κ. Χαραµαράς 


