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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 Βασιλιτσίου, Βλαχόπουλου, Ευαγγελισ- 

µού, Ικλαίνης, Μεθώνης, και Χρυσοκελλαριάς, ως και τον κ. Εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας 
Φαλάνθης, του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 

του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Πύλου (1
ος

 όροφος), την  16η Ιουνίου 2017, ηµέρα Παρασκευή 

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. 141/22-05-2017 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Οικονοµικής  
                          Επιτροπής του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Α.∆.Α.: 6ΜΑ3Ω1Β – 9ΟΛ), µε θέµα  

                          «Αναµόρφωση (4
η
) προϋπολογισµού και τεχνικού προγράµµατος οικ. έτους 2017 του  

                            ∆ήµου Πύλου - Νέστορος». 

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).  
 

 

 Πύλος 12 Ιουνίου 2017 

 

             Αριθµ. Πρωτ. 10383 

 

   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 Βασιλιτσίου, Βλαχόπουλου,  

              Ευαγγελισµού, Ικλαίνης, Μεθώνης, και  
              Χρυσοκελλαριάς, του ∆ήµου Πύλου –  

              Νέστορος  
              Τ.Κ. 240 01 ΕΝΤΑΥΘΑ    

 

              τον κ. Εκπρόσωπο της Τοπικής  
              Κοινότητας Φαλάνθης, του ∆ήµου 

              Πύλου – Νέστορος  
              Τ.Κ. 240 01 ΕΝΤΑΥΘΑ    
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ΘΕΜΑ     2ον: Αποδοχή αιτήµατος για σύναψη εξωδικαστικού συµβιβασµού µεταξύ του ∆ήµου  

                         Πύλου – Νέστορος και της εταιρείας µελετών µε την επωνυµία «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜ-  

                         ΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» και µε διακριτικό τίτλο «ΡΟΪΚΟΣ Α.Ε.», κατόπιν  

                         της υπ’ αριθ. 147/22-05-2017 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής  
                         του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Α.∆.Α.: 61ΘΠΩ1Β – ΥΞ1), για την πράξη µε τίτλο  

                         «Μελέτη έργων ενοποίησης Αποχετευτικών ∆ικτύων νέου ∆ήµου Μεθώνης και  

                         Αναβάθµισης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης Λυµάτων». 

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).  
 

ΘΕΜΑ     3ον: Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, µε αντιπροσωπεία, στην  

                          διάλεξη των Αµερικανών Αρχαιολόγων κ.κ. Sharon Stocker και Jack Davis µε θέµα  

                          τον «Πολεµιστή Γρύπα» που θα πραγµατοποιηθεί στο Μεσογειακό Μουσείο  

                          Στοκχόλµης της Σουηδίας, την 11
η
 Οκτωβρίου 2017.  

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος). 
 

ΘΕΜΑ     4ον: Έγκριση παράτασης ισχύος Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  

                         ∆ΗΜΟΣΙΟΥ – Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος,  
                         για την πράξη µε τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση ταρτάν στο ∆ηµοτικό Στάδιο  

                         Πύλου», κατόπιν του µε αριθ. πρωτ. 1067/08-06-2017 εγγράφου από την ∆/νση  

                         Π.∆.&Π.Ζ. του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος. 
                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).  
 

ΘΕΜΑ     5oν: Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου µε τίτλο «Προµήθεια και  

                          τοποθέτηση ταρτάν στο ∆ηµοτικό Στάδιο Πύλου», σύµφωνα µε την Α.Μ. 6/2015 και  
                          κατόπιν του µε αριθ. πρωτ. 1855/08-06-2017 εγγράφου από την ∆/νση Π.∆.&Π.Ζ.  

                          του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος. 
                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).  
 

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

                         ποδοσφαίρου Τ.Κ. Βλαχόπουλου του ∆ήµου Πύλου - Νέστορος», σύµφωνα µε την  

                         Α.Μ. 95/2014 και κατόπιν του µε αριθ. πρωτ. 5746/19-05-2017 εγγράφου από την  

                         ∆/νση Π.∆. & Π.Ζ. του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος. 
                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).  
 

ΘΕΜΑ    7ον: Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου µε τίτλο «Κατασκευή γηπέδου  

                         Αντισφαίρισης στην ∆.Κ. Πύλου», σύµφωνα µε την Α.Μ. 85/2012 και κατόπιν του µε  
                         αριθ. πρωτ. 10368/12-06-2017 εγγράφου από την ∆/νση Π.∆. & Π.Ζ. του ∆ήµου  

                         Πύλου – Νέστορος. 
                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).  
 

ΘΕΜΑ     8ον: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου µε τίτλο  

                          «Ανάπλαση Πάρκου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πύλου», σύµφωνα µε την Α.Μ.  

                          107/2015 και κατόπιν του µε αριθ. πρωτ. 9340/12-06-2017 εγγράφου από την  

                          ∆/νση Π.∆. & Π.Ζ. του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος. 
                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).  
 

ΘΕΜΑ      9ον: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου µε τίτλο «Κατασκευή  

                          Πεζοδροµίων ∆.Κ. Χώρας», σύµφωνα µε την Α.Μ. 42/2015 και κατόπιν του µε  
                          αριθ. πρωτ. 10316/12-06-2017 εγγράφου από την ∆/νση Π.∆. & Π.Ζ. του ∆ήµου  

                          Πύλου – Νέστορος. 
                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).  
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ΘΕΜΑ    10ον: Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου µε τίτλο «∆ιαµόρφωση  

                           θέσεως θέας στην είσοδο της Πύλου», σύµφωνα µε την Α.Μ. 82/2012 και κατόπιν  

                           του µε αριθ. πρωτ. 10381/12-06-2017 εγγράφου από την ∆/νση Π.∆. & Π.Ζ. του  

                           ∆ήµου Πύλου – Νέστορος. 
                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).  
 

ΘΕΜΑ    11ον: Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου µε τίτλο «Ανάπλαση  

                           κοινόχρηστου χώρου Πετροχωρίου, Τ.Κ. Ρωµανού», σύµφωνα µε την Α.Μ.  

                           81/2012 και κατόπιν του µε αριθ. πρωτ. 10382/12-06-2017 εγγράφου από την  

                           ∆/νση Π.∆. & Π.Ζ. του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος. 
                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).  
 

ΘΕΜΑ     12ον: Έγκριση υλοποίησης του έργου µε τίτλο «Κατασκευή Επίσηµης Τουριστικής Ιστο- 

                           σελίδας ∆ήµου Πύλου – Νέστορος» και ψήφιση – διάθεση πίστωσης ποσού €  

                           9.000,00 (€ Εννέα χιλιάδων) από τον Κ.Α. 00-6431.008 του εγκεκριµένου προϋπο-  

                           λογισµού του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος οικ. έτους 2017, κατόπιν του µε αριθ.  

                           πρωτ. 10194/09-06-2017 εγγράφου από την ∆/νση Ανάπτυξης & Κοινωνικής  
                           Μέριµνας του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.                          
                           (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).  
 

ΘΕΜΑ    13ον: Έγκριση εκδηλώσεων 4
ου

 Φεστιβάλ Μεσογειακής ∆ιατροφής και ψήφιση –  

                           διάθεση πίστωσης ποσού € 15.000,00 (€ ∆έκα πέντε χιλιάδων) από τον Κ.Α.  

                           00-6442.001 του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος  
                           οικ. έτους 2017, κατόπιν του µε αριθ. πρωτ. 10285/12-06-2017 εγγράφου από την  

                           ∆/νση Ανάπτυξης & Κοινωνικής Μέριµνας του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.                          
                           (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).  
 

ΘΕΜΑ    14ον: Έγκριση διοργάνωσης της πολιτιστικής εκδήλωσης «8
ο
 Αντάµωµα Συλλόγων  

                           ∆ήµου Πύλου – Νέστορος» και ψήφιση – διάθεση πίστωσης ποσού € 2.000,00 (€  

                           ∆ύο χιλιάδων) από τον Κ.Α. 00-6443008του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του  

                           ∆ήµου Πύλου – Νέστορος οικ. έτους 2017, κατόπιν του µε αριθ. πρωτ. 10330/12- 

                           06-2017 εγγράφου από την ∆/νση Ανάπτυξης & Κοινωνικής Μέριµνας του ∆ήµου  

                           Πύλου – Νέστορος.                          
                           (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).  
 

ΘΕΜΑ    15ον: Έγκριση προβολής του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος στο ΙΟΝΙΟΝΕΤ – ∆ίκτυο Ενη- 

                           µέρωσης ∆υτικής Ελλάδος και στην ειδική έκδοση «Οι δρόµοι της Ανάπτυξης»  

                           και ψήφιση – διάθεση πίστωσης ποσού € 1.000,00 (€ Χιλίων) από τον Κ.Α. 00 - 

                           6431.009 µε τίτλο «∆ιαφηµιστική καταχώρηση σε διάφορα έντυπα του ∆ήµου  

                           Πύλου – Νέστορος» του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου Πύλου-Νέστο-  

                           ρος οικ. έτους 2017, κατόπιν του µε αριθ. πρωτ. 10315/12-06-2017 εγγράφου από  

                           την ∆/νση Ανάπτυξης & Κοινωνικής Μέριµνας του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.                          
                           (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).  
 

ΘΕΜΑ    16ον: Έγκριση χορήγησης οκτώ (8) αδειών, σε πωλητές λαϊκής αγοράς, σύµφωνα µε το  

                           άρθρο 8 παρ. 2 και άρθρο 10 του Ν. 4264/2014 και κατόπιν του από 12-06-2017  

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

                           Νέστορος.                          
                           (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής). 
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ΘΕΜΑ    17ον: Έγκριση µετατόπισης ή µη περιπτέρου στην Κεντρική Πλατεία «ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡ-  

                          ΧΩΝ» της Πύλου κατόπιν του µε αριθ. πρωτ. 10320/12-06-2017 εγγράφου από την  

                          ∆/νση Ανάπτυξης & Κοινωνικής Μέριµνας του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος και σε  
                          συνέχεια: 

                           α) της υπ’ αριθ. 11/24-04-2017 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης του Συµβουλίου της  
                               ∆ηµοτικής Κοινότητας Πύλου (Α.∆.Α.: 73ΥΩΩ1Β-ΛΟΦ), 

                           β) της υπ’ αριθ. 17/03-05-2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του  

                                ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Α.∆.Α.: 6ΛΞΗΩ1Β-ΤΡΘ),και 
                           γ) του µε αριθ. πρωτ. 69887/17/1060116/26-05-2017 απαντητικού εγγράφου από  

                               το Α.Τ. ΠΥΛΟΥ (Α.Π. 9694/01-06-2017)                          

                           (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής). 
 

ΘΕΜΑ    18ον: Έγκριση Ισολογισµού οικ. έτους 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης µε την  

                           επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ  

                          (Κ.Ε.∆.-ΠΥ.ΝΕ.)», κατόπιν του µε αριθ. πρωτ. 2/23-01-2017 εγγράφου τους. 
                           (Εισηγητής, ο κ. Γεώργιος Μπαχούµας). 
 

ΘΕΜΑ    19ον: Έγκριση Ισολογισµού οικ. έτους 2015 της Κοινωφελούς Επιχείρησης µε την  

                           επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ  

                          (Κ.Ε.∆.-ΠΥ.ΝΕ.)», κατόπιν του µε αριθ. πρωτ. 3/23-01-2017 εγγράφου τους. 
                           (Εισηγητής, ο κ. Γεώργιος Μπαχούµας). 
 

ΘΕΜΑ    20ον: Έγκριση Ισολογισµού οικ. έτους 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης µε την  

                           επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ  

                          (Κ.Ε.∆.-ΠΥ.ΝΕ.)», κατόπιν του µε αριθ. πρωτ. 3/23-01-2017 εγγράφου τους. 
                           (Εισηγητής, ο κ. Γεώργιος Μπαχούµας). 
 

ΘΕΜΑ    21ον: Επικαιροποίηση της υπ’ αριθµ. 234/17-10-2011 απόφασης του ∆ηµοτικού  

                           Συµβουλίου του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, κατόπιν: 

                           α) του µε αριθ. πρωτ. 38289/29-11-2016 εγγράφου από το Τµήµα Νοµικών  

                               Προσώπων Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ. και 
                           β) του µε αριθ. πρωτ. 118567/02-06-2017 εγγράφου από το Τµήµα Νοµικών  

                               Προσώπων Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ. 

                           (Εισηγητής, ο κ. Θεόδωρος Χαραµαράς). 
 

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 
 

 


