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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 Κορυφασίου και Κρεµµυδίων του ∆ήµου 

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

Καταστήµατος Πύλου (1
ος

 όροφος), την 27
η
  Νοεµβρίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18,30 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 απουσίας δύο (2) µηνών από τις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

                         του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, του κ. Λεωνίδα Γαϊτάνη του Νικολάου, ∆ηµοτικού  

                         Συµβούλου από τον συνδυασµό της πλειοψηφίας για σοβαρούς προσωπικούς –  

                         υγείας λόγους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 4 του Ν. 3852/2010          

 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07-06-2010) και κατόπιν της µε αριθ. πρωτ. 20658/08-11-2017   

 αιτήσεώς του.  

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).  

 

ΘΕΜΑ    2ον: ∆ιόρθωση – ∆ιαγραφή βεβαιωµένων ∆ηµοτικών Τελών, κατόπιν του µε αριθµ.  

                         πρωτ. 21076/14-11-2017 εγγράφου, από το Τµήµα Εσόδων και Περιουσίας του  

                         ∆ήµου Πύλου – Νέστορος. 

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).  

 

 Πύλος 23 Νοεµβρίου 2017 

 

             Αριθµ. Πρωτ. 21765 

 

   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               

                                                                            
               



 2 

ΘΕΜΑ     3
ον

: Έγκριση της υπ’ αριθ. 370/01-11-2017 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Οικονοµικής  

                         Επιτροπής του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Α.∆.Α.: 7Κ9ΚΩ1Β-8ΟΖ), µε θέµα:  

                         «Αναµόρφωση (16
η
) προϋπολογισµού και τεχνικού προγράµµατος οικ. έτους 2017 του  

                          ∆ήµου Πύλου – Νέστορος». 

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος). 

 

ΘΕΜΑ     4
ον

: Έγκριση της υπ’ αριθ. 389/20-11-2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του  

                         ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Α.∆.Α.: 7ΗΗ3Ω1Β-∆∆Ψ), µε θέµα:  

                         «Αναµόρφωση (17
η
) προϋπολογισµού και τεχνικού προγράµµατος οικ. έτους 2017 του  

                          ∆ήµου Πύλου – Νέστορος». 

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος). 

 

ΘΕΜΑ     5
ον

: Έγκριση της υπ’ αριθ. 381/20-11-2017 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Οικονοµικής  

                         Επιτροπής του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Α.∆.Α.: 6ΚΩΦΩ1Β-ΖΣΚ), µε θέµα:  

                         «Αναµόρφωση (18
η
) προϋπολογισµού και τεχνικού προγράµµατος οικ. έτους 2017 του  

                          ∆ήµου Πύλου – Νέστορος». 

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος). 

 

ΘΕΜΑ     6
ον

: Έγκριση καταβολής χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους ∆ηµότες, ενόψει της   

                         εορτής των Χριστουγέννων και ψήφιση – διάθεση πίστωσης ποσού € 6.000,00  

                         (€ Έξι χιλιάδων) σε βάρος του Κ.Α. 00-6733 του εγκεκριµένου προϋπολογισµού  

                         του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, οικ. έτους 2017 σύµφωνα µε την εισήγηση από την  

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

                         συνέχεια της υπ’ αριθ. 388/20-11-2017 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Οικονοµικής  

                         Επιτροπής του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Α.∆.Α.: ΩΩ5ΖΩ1Β-0Ε4), µε θέµα:  

                         «Έγκριση κατάστασης απόρων ∆ηµοτών του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, ενόψει  

                           Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς». 

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος). 

 

ΘΕΜΑ     7
ον

: Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων, κατόπιν του µε αριθµ.  

                         πρωτ. 21184/14-11-2017 εγγράφου, από την ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, του  

                         ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.  

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος). 

 

ΘΕΜΑ    8ον: Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού € 3.100,00 από τον Κ.Α. 00-6421.000  

                         µε τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων Αιρετών» του εγκεκ- 

                         ριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος οικ. έτους 2017 για την 

                         κάλυψη των εξόδων τριών (3) Αιρετών στο συνέδριο της Κ.Ε.∆.Ε. κατόπιν: 

                         α) του µε αριθ. πρωτ. 3310/26-10-2017 της Κ.Ε.∆.Ε. και  

                         β) της υπ’ αριθ. 276/30-10-2017 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης του ∆ηµοτικού  

                              Συµβουλίου, του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Α.∆.Α: 6ΨΟ6Ω1Β-1Ρ6).     

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος). 

 

ΘΕΜΑ    9ον: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου µε τίτλο «Ολοκλήρωση ανάπλασης τµήµατος οδού  

                         Καρόλου Μπλέγκεν», σύµφωνα µε την Α.Μ. 91/2016 και κατόπιν του µε αριθ. πρωτ.  

                         20567/07-11-2017 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 περαίωσης του έργου µε τίτλο «Ανέγερση Κτιρίου  

                         Βρεφονηπιακού Σταθµού Πύλου», ως Α.Μ. 141/2009, µέχρι την 20-12-2017, της   

                         αναδόχου εταιρείας µε την επωνυµία ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε., κατόπιν: 

                         α) του από 07-09-2017 εγγράφου της αναδόχου εταιρείας (Α.Π. 15810/07-09-2017)   

                         β) του µε Α.Π. 2441/25-10-2017 (Α.Π. 20168/31-10-2017) εγγράφου από την  

                             ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

                             και 

                         γ) του µε αριθµ. πρωτ. 21061/14-11-2017 εγγράφου από το Τµήµα Τεχνικών  

                             Υπηρεσιών του ∆ήµου Πύλου –  Νέστορος. 

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).  

 

ΘΕΜΑ   11ον: Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου µε τίτλο «Βελτίωση γηπέδου  

                          ποδοσφαίρου Τ.Κ. Βλαχόπουλο», ως Α.Μ. 95/2014, µέχρι την 15-12-2017, της   

                          αναδόχου εταιρείας µε την επωνυµία ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ και Σια Ε.Ε.,  

                          κατόπιν: 

                          α) του από 27-09-2017 εγγράφου της αναδόχου εταιρείας (Α.Π. 17353/27-09-2017)    

                              και 

                          β) του µε αριθµ. πρωτ. 17353/13-11-2017 εγγράφου από το Τµήµα Τεχνικών  

                              Υπηρεσιών του ∆ήµου Πύλου –  Νέστορος. 

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).  

  

ΘΕΜΑ   12ον: Έγκριση χορήγησης δύο (2) αδειών, σε πωλητές λαϊκής αγοράς, σύµφωνα µε το  

                          άρθρο 8 παρ. 2 και άρθρο 10 του Ν. 4264/2014 και κατόπιν του από 14-11-2017  

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

                          Νέστορος.                        

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).   

 

ΘΕΜΑ   13ον: Έγκριση διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων έτους 2017 του ∆ήµου  

                          Πύλου – Νέστορος, µε έγκριση και ψήφιση πιστώσεων, κατόπιν του µε αριθ. πρωτ.  

                          21718/22-11-2017 εγγράφου από την ∆/νση Ανάπτυξης & Κοινωνικής Μέριµνας  

                          του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.                        

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).   

 

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 


