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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 Κουκουνάρας, Κρεµµυδίων και Σουληνα-

ρίου του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

∆ηµοτικού Καταστήµατος Πύλου (1
ος

 όροφος), την 28η Σεπτεµβρίου 2017, 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: ∆ωρεά δηµοτικού ακινήτου στο Υπουργείο Πολιτισµού για τις ανάγκες του  

                        Αρχαιολογικού Μουσείου Χώρας.   

                        (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος). 

 

ΘΕΜΑ    2ον: Έγκριση της υπ’ αριθ. 308/06-09-2017 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Οικονοµικής  

                         Επιτροπής του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Α.∆.Α.: 9ΤΓΡΩ1Β – ΑΦ4), µε θέµα:  

                         «Αναµόρφωση (11
η
) προϋπολογισµού και τεχνικού προγράµµατος οικ. έτους 2017 του  

                          ∆ήµου Πύλου – Νέστορος µε την ενίσχυση και δηµιουργία νέων κωδικών αριθµών». 

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).  

 

 

 

 Πύλος 22 Σεπτεµβρίου 2017 

 

             Αριθµ. Πρωτ. 17065 

 

   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 Κουκουνάρας, Κρεµµυδίων  

              και Σουληναρίου  

              του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος  

 

              Τ.Κ. 240 01 ΕΝΤΑΥΘΑ    
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ΘΕΜΑ    3ον: Έγκριση της υπ’ αριθ. 311/06-09-2017 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Οικονοµικής  

                         Επιτροπής του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Α.∆.Α.: ΡΩΕ2Ω1Β – 57Ν), µε θέµα:  

                         «Αναµόρφωση (12
η
) προϋπολογισµού και τεχνικού προγράµµατος οικ. έτους 2017 του  

                          ∆ήµου Πύλου – Νέστορος µε την ενίσχυση και δηµιουργία νέων κωδικών αριθµών». 

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).  

 

ΘΕΜΑ    4ον: Έγκριση της υπ’ αριθ. 321/20-09-2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του  

                         ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Α.∆.Α.: 75Ψ6Ω1Β – 35Ο), µε θέµα:  

                         «Αναµόρφωση (13
η
) προϋπολογισµού και τεχνικού προγράµµατος οικ. έτους 2017 του  

                          ∆ήµου Πύλου – Νέστορος µε την ενίσχυση και δηµιουργία νέων κωδικών αριθµών». 

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).  

 

ΘΕΜΑ     5ον: Έγκριση της υπ’ αριθ. 322/20-09-2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του  

                         ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Α.∆.Α.: ΩΝ5ΨΩ1Β – ΥΗ2), µε θέµα:  

                         «Αναµόρφωση (14
η
) προϋπολογισµού και τεχνικού προγράµµατος οικ. έτους 2017 του  

                          ∆ήµου Πύλου – Νέστορος µε την ενίσχυση και δηµιουργία νέων κωδικών αριθµών». 

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).  

 

ΘΕΜΑ     6
ον

: Λήψη απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, «Περί  

                        έγκρισης του Χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος µε το οποίο θα συνοµολογηθεί το δάνειο  

                        και η έγκριση των γενικών όρων του δανείου, σύµφωνα µε την προσφορά του Χρηµα- 

                        τοπιστωτικού Οργανισµού» και σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 316/20-09-2017 απόφασης  

                        της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Α.∆.Α.: ΩΚ0ΣΩ1Β –  

                        6ΗΠ), µε θέµα: «Αξιολόγηση προσφορών για την επιλογή Χρηµατοπιστωτικού Ιδρύ- 

                        µατος, σύναψης σύµβασης λήψης δανείου, από το ∆ήµο Πύλου – Νέστορος». 

                        (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).  

 

ΘΕΜΑ    7ον: Λήψη απόφασης για την διενέργεια ∆ηµοπρασίας εκµίσθωσης ∆ηµοτικού Ακινήτου  

                         σε χώρο του πρώην ∆ηµοτικού Σχολείου οικισµού Ελαιοφύτου, της ∆.Ε. Πύλου του  

                        ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, για εγκατάσταση µικροκυµατικής ζεύξης, κατόπιν: 

                        α) του µε αριθ. πρωτ. 8010215000/1549/15-06-2017 εγγράφου από την ∆/νση  

                            ∆ικτύου Πρόσβασης Σταθερής & Κινητής της εταιρείας µε την επωνυµία Ο.Τ.Ε.  

                            Α.Ε. (COSMOTE) 

                        β) της υπ’ αριθµ. 13/19-07-2017 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης του Συµβουλίου της  

                            ∆ηµοτικής Κοινότητας Πύλου του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος και 

                        γ) της µε αριθ. πρωτ. 16676/18-09-2017 Εισήγησης από το Τµήµα Εσόδων και  

                            Περιουσίας του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.  

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).  

 

ΘΕΜΑ    8ον: ∆ιόρθωση – ∆ιαγραφή βεβαιωµένων ∆ηµοτικών Τελών, κατόπιν του µε αριθµ.  

                         πρωτ. 16800/20-09-2017 εγγράφου, από το Τµήµα Εσόδων και Περιουσίας του  

                         ∆ήµου Πύλου – Νέστορος. 

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).  

   

ΘΕΜΑ     9ον: Έγκριση χορήγησης τριών (3) αδειών, σε πωλητές λαϊκής αγοράς, σύµφωνα µε το  

                         άρθρο 8 παρ. 2 και άρθρο 10 του Ν. 4264/2014 και κατόπιν του από 20-09-2017  

                         εγγράφου από την ∆/νση Ανάπτυξης & Κοινωνικής Μέριµνας του ∆ήµου Πύλου –  

                         Νέστορος.                          

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής). 
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ΘΕΜΑ   10ον: Έγκριση της υπ’ αριθ. 29/19-08-2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

                          του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Α.∆.Α.: 6ΧΥ5Ω1Β – ΚΩΜ), µε θέµα:  

                         «Εισηγητική έκθεση για την λειτουργία εµποροπανήγυρης ∆ηµοτικής Κοινότητας  

                           Χώρας έτους 2017, κατόπιν της υπ’ αριθ. 10/2017 απόφασης του Συµβουλίου της  

                          ∆.Κ. Χώρας». 

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).  

 

ΘΕΜΑ    11ον: Έγκριση κατανοµής χρηµατοδότησης ποσού € 38.332,41 (€ Τριάντα οκτώ χιλιά- 

                           δων τριακοσίων τριάντα δύο και σαράντα ενός λεπτών) στις Σχολικές Επιτροπές  

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

                          λειτουργικών δαπανών Σχολείων, από πιστώσεις Κ.Α.Π. έτους 2017 (Γ’ Κατανοµή)   

                          και σε συνέχεια: 

                           α) του µε αριθµ. πρωτ. 29236/04-09-2017 εγγράφου από το ΥΠ.ΕΣ. – Τµήµα  

                               Επιχορηγήσεων Τ.Α. (Α.Π. 15768/07-09-2017). 

                           β) του µε αριθµ. πρωτ. 113473/07-09-2017 εγγράφου από το Τ.Π. &∆., ως και 

                           γ) της υπ’ αριθµ. 4/20-09-2017 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της ∆ηµοτικής   

                               Επιτροπής Παιδείας του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος. (Α.Π. 5/20-09-2017). 

                                (Εισηγητής, ο κ. Γεώργιος Μπαχούµας).   

 

ΘΕΜΑ    12ον: Έγκριση κατανοµής χρηµατοδότησης ποσού € 30.354,40 (€ Τριάντα χιλιάδων  

                           τριακοσίων πενήντα τεσσάρων και σαράντα λεπτών) στις Σχολικές Επιτροπές  

                          Α/βάθµιας & Β/βάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος για επισκευή  

                          και συντήρηση Σχολικών Κτιρίων, (Αριθ. Απόφασης 23620/11-07-2017) και σε  

                          συνέχεια: 

                           α) του µε αριθµ. πρωτ. 99433/27-07-2017 εγγράφου από το Τ.Π.&∆., ως και 

                           β) της υπ’ αριθµ. 5/20-09-2017 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της ∆ηµοτικής   

                               Επιτροπής Παιδείας του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος. (Α.Π. 6/20-09-2017). 

                                (Εισηγητής, ο κ. Γεώργιος Μπαχούµας).   

 

ΘΕΜΑ   13ον: Λήψη απόφασης για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόµων ωροµίσθιου Εκπαιδευ-  

                          τικού – Καλλιτεχνικού Προσωπικού, µε Σύµβαση Εργασίας Ορισµένου Χρόνου,  

                          στα προγράµµατα «Κ.∆.Α.Π.» της δράσης µε τίτλο «Εναρµόνιση Οικογενειακής  

                          και Επαγγελµατικής Ζωής», Σχολικού έτους 2017 – 2018.    

                          (Εισηγητής, ο κ. Γεώργιος Μπαχούµας).   

 

ΘΕΜΑ   14ον: Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων επαναπροκήρυξης τεσσάρων (4) θέσεων,  

                          για την πρόσληψη ωροµίσθιου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού Προσωπικού, µε  

                          Σύµβαση Εργασίας Ορισµένου Χρόνου. 

                          (Εισηγητής, ο κ. Γεώργιος Μπαχούµας).   

 

ΘΕΜΑ   15ον: Λήψη απόφασης για ένταξη του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος στο «∆ίκτυο Αµφικτιο- 

                          νία  Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων», κατόπιν του µε αριθ. πρωτ. 165/28-08-2017  

                          εγγράφου τους.  

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος). 

 

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

ο οποίος και παρακαλείται να µετέχει στην συζήτηση. 
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Ο 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος 

 

 

 

               Θεόδωρος Κ. Χαραµαράς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


