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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 Καλλιθέας, Κουκουνάρας, Μεθώνης, 

Ρωµανού, Χανδρινού και Χρυσοκελλαριάς, ως και τους κ.κ. Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινο-

τήτων Κυνηγού, Μεσοχωρίου και Χωµατάδας του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, σε τακτική 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Πύλου (1
ος

 όροφος), την 

10
η
 Μαΐου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20,00 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 της υπ’ αριθ. 4/24-03-2017 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης του Τοπικού  

                          Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Χώρας του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος  

                          (Α.∆.Α.:607ΓΩ1Β-ΦΟ4), µε θέµα: Ονοµατοδοσία πλατείας σύµφωνα µε το Ν.  

                          3463/2006 (άρθρο 75 Ι.γ.14) και απόδοση τιµητικής ονοµασίας σε «Πλατεία  

                          ∆ηµάρχου ∆ηµητρίου Γεωργ. Παπαθωµόπουλου». 

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος). 

 Πύλος 5 Μαΐου 2017 

 

             Αριθµ. Πρωτ. 7643 

 

   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 Καλλιθέας, Κουκουνάρας,  

             Μεθώνης, Ρωµανού, Χανδρινού και  

             Χρυσοκελλαριάς του ∆ήµου Πύλου –  

             Νέστορος  

             Τ.Κ. 240 01 ΕΝΤΑΥΘΑ    

 

              τους κ.κ. Εκπροσώπους των Τοπικών  

              Κοινοτήτων Κυνηγού, Μεσοχωρίου και  

              Χωµατάδας,  

              του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος  

              Τ.Κ. 240 01 ΕΝΤΑΥΘΑ    
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ΘΕΜΑ     2ον: Έγκριση Προβολής του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος στην εφηµερίδα «ΕΘΝΟΣ»,   

                          και στην έκδοση TRAVEL BOOK «ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», ως και ψήφιση  

                          πίστωσης ποσού € 1.240,00 µε Φ.Π.Α. κατόπιν της µε αριθ. πρωτ. 7360/03-05- 

                          2017 εισήγησης από την ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

                          ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του ∆ήµου Πύλου –  

                          Νέστορος.  

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).  

 

ΘΕΜΑ     3ον: Έγκριση της υπ’ αριθ. 93/19-04-2017 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Οικονοµικής  

                          Επιτροπής του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Α.∆.Α.: 7Λ∆ΣΩ1Β-Ρ3Υ), µε θέµα  

                          «Αναµόρφωση (2
η
) προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 του ∆ήµου Πύλου - Νέστορος». 

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).  

 

ΘΕΜΑ    4ον: ∆ιόρθωση – ∆ιαγραφή βεβαιωµένων ∆ηµοτικών Τελών, κατόπιν του µε αριθµ.  

                         πρωτ. 7442/04-05-2017 εγγράφου, από το Τµήµα Εσόδων και Περιουσίας του  

                         ∆ήµου Πύλου – Νέστορος. 

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).  

 

ΘΕΜΑ     5ον: Συγκρότηση 3/µελούς Επιτροπής για την σφράγιση των άνευ αδείας λειτουργού- 

                         ντων καταστηµάτων και την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων, αποτελούµενης  

                         από τρείς (3) ∆ηµοτικούς Υπαλλήλους (ο ένας ως Πρόεδρος) µε τους αναπληρωτές  

                         τους και µε διάρκεια θητείας από την ηµεροµηνία λήψης της απόφασης του  

                         ∆ηµοτικού Συµβουλίου έως και την 31-08-2019, λόγω µη ύπαρξης ∆ηµοτικής  

                         Αστυνοµίας, κατόπιν της µε αριθ. πρωτ. 6093/19-04-2017 εισήγησης από την  

                         ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ  

                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.  

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος). 

                          

ΘΕΜΑ     6ον: Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου µε τίτλο «Βελτίωση  

                          αρδευτικού δικτύου κάµπου Χανδρινού – κάµπου Στενωσιάς ∆ήµου Πύλου –  

                          Νέστορος», ως Α.Μ. 88/2012, µέχρι την 30-09-2017, του αναδόχου κ. Ιωάννη,   

                          Ε.∆.Ε., κατόπιν: 

                          α) της µε Α.Π. 161/01-03-2017 (Α.Π. 3312/02-03-2017) αιτήσεώς του  

                          β) του µε Α.Π. 3189/10-04-2017 (Α.Π. 6085/19-04-2017) εγγράφου από το  

                              ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και 

                          γ) του µε αριθµ. πρωτ. 6371/24-04-2017 εγγράφου από το Τµήµα Τεχνικών  

                              Υπηρεσιών του ∆ήµου Πύλου –  Νέστορος. 

                               (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος). 

                         

ΘΕΜΑ     7
ον

:  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου µε τίτλο «Εγκατάσταση  

                         Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης Λυµάτων ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (τ. ∆ήµου Νέστο- 

                         ρος)», ως Α.Μ. 132/2006, της αναδόχου εταιρείας µε την επωνυµία ENVITEC A.E.  

                         κατόπιν του µε αριθµ. πρωτ. 7553/05-05-2017 εγγράφου από το Τµήµα Τεχνικών  

                          Υπηρεσιών του ∆ήµου Πύλου –  Νέστορος. 

                              (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος). 
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ΘΕΜΑ     8ον: Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παρα-  

                         λαβής του έργου µε τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ   

                         Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Τ.∆. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», σε συνέχεια: 

                          α) του µε αριθµ. πρωτ. 5780/12-04-2017 εγγράφου από την ∆/νση Τεχνικών  

                              Υπηρεσιών, του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος  

                          β) της µε αριθµ. πρωτ. 6000/19-04-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ και  

                          γ) του µε αριθµ. πρωτ. 6997/28-04-2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος). 

 

ΘΕΜΑ     9ον: Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παρα-  

                         λαβής του έργου µε τίτλο «Υ∆ΡΕΥΣΗ Τ.Κ. ΧΡΥΣΟΚΕΛΛΑΡΙΑΣ», σε συνέχεια: 

                          α) του µε αριθµ. πρωτ. 5780/12-04-2017 εγγράφου από την ∆/νση Τεχνικών  

                              Υπηρεσιών, του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος  

                          β) της µε αριθµ. πρωτ. 6021/19-04-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ και  

                          γ) του µε αριθµ. πρωτ. 6998/28-04-2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος). 

 

ΘΕΜΑ    10ον: Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού, για κάλυψη αµιγώς εποχικών  

                           αναγκών, τρίµηνης διάρκειας (Ναυαγοσώστες έτους 2017), κατόπιν του µε αριθ.  

                           πρωτ. 5114/05-05-2017 εγγράφου, από το Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού, ∆ιοικη-  

                           τικής Μέριµνας, Μισθοδοσίας και Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων, της ∆/νσης  

                           ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος. 

                           (Εισηγητής, ο κ. Περικλής Κοντογόνης).   
  

ΘΕΜΑ    11ον: Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού, για την αντιµετώπιση έκτακτων  

                           εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών, τρίµηνης διάρκειας (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ),  

                           κατόπιν του µε αριθ. πρωτ. 7531/05-05-2017 εγγράφου, από το Τµήµα Ανθρώπι- 

                           νου ∆υναµικού, ∆ιοικητικής Μέριµνας, Μισθοδοσίας και Υποστήριξης Συλλογι- 

                           κών Οργάνων, της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος. 

                           (Εισηγητής, ο κ. Περικλής Κοντογόνης).   

                               

ΘΕΜΑ    12ον: Λήψη απόφασης για «∆ιαπλάτυνση πεζοδροµίου εντός των ορίων οικισµού της Τ.Κ.  

                           Μεσοχωρίου της ∆.Ε. Πύλου του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος», κατόπιν της υπ’ αριθ.  

                           14/03-05-2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Πύλου –  

                           Νέστορος (Α.∆.Α.: Ω419Ω1Β-Υ1Π) 

                           (Εισηγητής, ο κ. Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος).   

 

ΘΕΜΑ    13ον: Λήψη απόφασης για «Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ∆.Κ. Πύλου», κατόπιν: 

                          α) της υπ’ αριθ. 12/24-04-2017 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης του Συµβουλίου της  

                              ∆ηµοτικής Κοινότητας Πύλου του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος 

                              (Α.∆.Α.: 6ΞΨΝΩ1Β-8ΥΗ) 

                          β) της υπ’ αριθ. 15/03-05-2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του  

                              ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Α.∆.Α.: Ψ738Ω1Β-Λ1Η) και 

                          γ)  της από 10-04-2017 Τεχνικής Περιγραφής από το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών,  

                               του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.  

                           (Εισηγητής, ο κ. Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος και ο κ. Ηλίας Γουρνάς). 
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ΘΕΜΑ    14ον: Λήψη απόφασης για «Οριοθέτηση και σήµανση χώρου στάθµευσης (πιάτσας) ΤΑΞΙ  

                           στον οικισµό Γιάλοβας της ∆.Κ. Πύλου του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος», κατόπιν: 

                          α) της υπ’ αριθ. 4/14-02-2017 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης του Συµβουλίου της  

                              ∆ηµοτικής Κοινότητας Πύλου του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος 

                              (Α.∆.Α.: 6ΣΗΜΩ1Β-94Μ) 

                          β) της µε αριθ. πρωτ. 6973/28-04-2017 ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ από την ∆/νση Π.∆.& Π.Ζ.  

                              του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου  

                              Πύλου – Νέστορος και 

                          γ)  της υπ’ αριθ. 18/03-05-2017 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας  

                               Ζωής του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Α.∆.Α.: 7ΞΓΓΩ1Β-Ε95).  

                           (Εισηγητής, ο κ. Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος και ο κ. Ηλίας Γουρνάς).   

  

ΘΕΜΑ    15ον: Λήψη απόφασης για «Ρύθµιση χώρων και κυκλοφορίας κατά τµήµα στην παραλία  

                          Κορώνης», κατόπιν: 

                          α) της υπ’ αριθ. 4/02-05-2017 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης του Τοπικού Συµβουλίου  

                               της Τοπικής Κοινότητας Κορώνης, του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος 

                          β) της υπ’ αριθ. 19/03-05-2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του  

                              ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Α.∆.Α.: 7Ξ11Ω1Β-ΦΙ7) και 

                          γ)  του µε αριθ. πρωτ. 7223/02-05-2017 εγγράφου από την ∆/νση Π.∆.&Π.Ζ.,  

                               του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.  

                           (Εισηγητής, η κα Πελαγία Λευτάκη). 

 

ΘΕΜΑ    16ον: Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της ∆.Ε.Υ.Α. Πύλου –  

                           Νέστορος και του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, για την υλοποίηση της πράξης µε  

                           τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισµού Κυνηγού και Τ.Κ.  

                           Μεθώνης, του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος», εξουσιοδότηση του κ. ∆ηµάρχου για την   

                           υπογραφή της, έγκριση σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης και ορισµός  

                           εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

                           (Εισηγητής, ο κ. Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος).   

 

ΘΕΜΑ    17ον: Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της ∆.Ε.Υ.Α. Πύλου –  

                           Νέστορος και του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, για την υλοποίηση της πράξης µε  

                           τίτλο «Αναβάθµιση δικτύου ύδρευσης οικισµού Πετροχωρίου, του ∆ήµου Πύλου –  

                           Νέστορος», εξουσιοδότηση του κ. ∆ηµάρχου για την υπογραφή της, έγκριση  

                           σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης και ορισµός εκπροσώπων στην Κοινή  

                            Επιτροπή Παρακολούθησης. 

                           (Εισηγητής, ο κ. Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος).   

 

ΘΕΜΑ    18ον: Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της ∆.Ε.Υ.Α. Πύλου –  

                           Νέστορος και του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, για την υλοποίηση της πράξης µε  

                           τίτλο «Αναβάθµιση δικτύων ύδρευσης οικισµών Χωµατάδας και Περιβολακίων,  

                           του ∆ήµου Πύλου –  Νέστορος», εξουσιοδότηση του κ. ∆ηµάρχου για την  

                           υπογραφή της, έγκριση σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης και ορισµός  

                           εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

                           (Εισηγητής, ο κ. Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος).   
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ΘΕΜΑ    19ον: Λήψη απόφασης για την παροχή εξουσιοδότησης του Νοµικού Προσώπου µε την  

                          επωνυµία «ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΜΕΡΙΜΝΑΣ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του   

                          ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ» και τον διακριτικό τίτλο ¨ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ,̈ για  

                          την απ’ ευθείας ανάθεση των προµηθειών (τροφείων) έτους 2017 των ∆ηµοτικών  

                          Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, κατόπιν του µε αριθ. πρωτ.  

                          69/05-05-2017 εγγράφου τους. 

                          (Εισηγητής, ο κ. Γεώργιος Μπαχούµας).   

 

ΘΕΜΑ    20ον: Λήψη απόφασης για τον καθορισµό εξόδων παράστασης του Προέδρου και  

                          Αντιπροέδρου του Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙ- 

                          ΚΗΣ  ΜΕΡΙΜΝΑΣ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ» και  

                          τον διακριτικό τίτλο ¨ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ,̈ κατόπιν του µε αριθ. πρωτ. 70/05-05-2017  

                          εγγράφου τους. 

                          (Εισηγητής, ο κ. Γεώργιος Μπαχούµας).   

 

ΘΕΜΑ     21ον: Έγκριση παροχής υπηρεσίας από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας µε την επωνυ-  

                           µία VODAFONE για δύο (2) τηλεφωνικές συνδέσεις, ως και καθορισµός του  

                           µηνιαίου ποσού για κάθε σύνδεση. 

                          (Εισηγητής, ο κ. Περικλής Κοντογόνης). 

 

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 


