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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 Κορώνης, Κουκουνάρας, Κρεµµυδίων, 

Μεθώνης, Σουληναρίου και Χανδρινού, ως και τον κ. Εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας 

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

του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Πύλου (1
ος

 όροφος), την 16η Οκτωβρίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα 

και ώρα 18,00 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. 345/04-10-2017 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Οικονοµικής  

                         Επιτροπής του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Α.∆.Α.: 6ΞΘΞΩ1Β – Ω7∆), µε θέµα:  

                         «Αναµόρφωση (15
η
) προϋπολογισµού και τεχνικού προγράµµατος οικ. έτους 2017 του  

                          ∆ήµου Πύλου – Νέστορος». 

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).  

 

 Πύλος 12 Οκτωβρίου 2017 

 

             Αριθµ. Πρωτ. 19042 

 

   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 Κορώνης, Κουκουνάρας,   

              Κρεµµυδίων, Μεθώνης, Σουληναρίου              

              και Χανδρινού του ∆ήµου Πύλου –  

              Νέστορος  

 

              Τ.Κ. 240 01 ΕΝΤΑΥΘΑ    

              

              τον κ. Εκπρόσωπο της Τοπικής    

              Κοινότητας Μεταξάδας του ∆ήµου Πύλου  

               – Νέστορος  

 

              Τ.Κ. 240 01 ΕΝΤΑΥΘΑ    
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ΘΕΜΑ    2ον: ∆ιόρθωση – ∆ιαγραφή βεβαιωµένων ∆ηµοτικών Τελών, κατόπιν του µε αριθµ.  

                         πρωτ. 18787/10-10-2017 εγγράφου, από το Τµήµα Εσόδων και Περιουσίας του  

                         ∆ήµου Πύλου – Νέστορος. 

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).  

 

ΘΕΜΑ    3ον: Λήψη απόφασης για έγκριση πραγµατοποίησης των εκδηλώσεων, για τον εορτασµό  

                         της 190
ης

 επετείου της «Ναυµαχίας του Ναβαρίνου», στο ∆ήµο Πύλου – Νέστορος,  

                         µε έγκριση δαπανών και ψήφιση πίστωσης ποσού € 40.000,00 σε βάρος του Κ.Α.  

                         00-6443.001 µε τίτλο «Εορταστικές εκδηλώσεις Ναβαρινείων», κατόπιν του µε  

                         αριθ. πρωτ. 18891/11-10-2017 εγγράφου από την ∆/νση Ανάπτυξης & Κοινωνικής  

                         Μέριµνας του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.                          

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).  

 

ΘΕΜΑ    4ον: Λήψη απόφασης για έγκριση πραγµατοποίησης των εκδηλώσεων, για τον εορτασµό  

                         της «28
ης

 Οκτωβρίου 1940», στο ∆ήµο Πύλου – Νέστορος, µε έγκριση δαπανών και  

                         ψήφιση πίστωσης ποσού € 3.622,64 σε βάρος του Κ.Α. 00-6443.002 µε τίτλο  

                         «Εορταστικές εκδηλώσεις Εθνικών Επετείων», κατόπιν του µε αριθ. πρωτ.  

                         18421/05-10-2017 εγγράφου από την ∆/νση Ανάπτυξης & Κοινωνικής Μέριµνας  

                          του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.                          

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).  

 

ΘΕΜΑ     5ον: Έγκριση χορήγησης µιάς (1) άδειας, σε πωλητή λαϊκής αγοράς, σύµφωνα µε το  

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

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

                         Νέστορος.                          

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής). 

 

ΘΕΜΑ     6
ον

: Λήψη απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος για την  

                        «Κατηγοριοποίηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος σε  

                         εφαρµογή του Ν. 2725/1999 (Φ.Ε.Κ. 121/Α’/17-06-1999), όπως τροποποιήθηκε µε το  

                         Ν. 4479/2017  (Φ.Ε.Κ. 94/Α’/29-06-2017) και ισχύει σήµερα, κατόπιν: 

                         α) του µε αριθ. πρωτ. 18676/09-10-2017 εγγράφου από την ∆/νση Π.∆. & Π.Ζ. του  

                             ∆ήµου Πύλου – Νέστορος και 

                         β) του µε αριθ. πρωτ. 18677/09-10-2017 εγγράφου από την ∆/νση Π.∆. & Π.Ζ. του  

                             ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.  

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).  

 

ΘΕΜΑ    7ον: Λήψη απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος για  

                         την µεταφορά φακέλου µετά των συνοδευτικών εγγράφων για την ολοκλήρωση της  

                         διαδικασίας µε τίτλο «Απευθείας αγορά ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Κορώνης,  

                         της ∆.Ε. Κορώνης του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, µε σκοπό να χρησιµοποιηθεί για τις  

                         Εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισµού Κορώνης», από την Υπηρεσία του  

                         ∆ήµου, στην ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ του  

                         ∆ήµου Πύλου – Νέστορος και µε τον διακριτικό τίτλο ∆.Ε.Υ.Α.Π.Ν. κατόπιν του  

                         µε αριθ. πρωτ. 18798/10-10-2017 εγγράφου από την ∆/νση Π.∆. & Π.Ζ. του ∆ήµου  

                         Πύλου – Νέστορος.  

                         (Εισηγητές, οι κ.κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής και Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος). 
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ΘΕΜΑ    8ον: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου µε τίτλο «Έκτακτα µέτρα αντιµετώπισης καθίζησης  

                         στο δρόµο Χώρα – Μεταξάδα», σύµφωνα µε την Α.Μ. 109/2016 και κατόπιν του µε  

                          αριθ. πρωτ. 18808/10-10-2017 εγγράφου από την ∆/νση Π.∆. & Π.Ζ. του ∆ήµου  

                          Πύλου – Νέστορος. 

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).  

   

ΘΕΜΑ     9ον: Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου µε τίτλο «Προµήθεια και  

                          Τοποθέτηση Ταρτάν στο ∆ηµοτικό Στάδιο Πύλου», σύµφωνα µε την Α.Μ. 6/2015                           

                          µέχρι και την 30-11-2017 και κατόπιν του µε αριθ. πρωτ. 18875/11-10-2017  

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

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).   

 

ΘΕΜΑ   10ον: Λήψη απόφασης για «Παράταση 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» και κατόπιν του µε αριθ. πρωτ. 18876/11-10-2017  

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

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).   

 

ΘΕΜΑ    11ον: Αποδοχή της υπ’ αριθ. 93/2014 επικαιροποιηµένης µελέτης µε τίτλο «Αγροτική  

                          Οδοποιία ∆.Ε. Χιλιοχωρίων», προϋπολογισµού ποσού € 637.140,00 µε ΒΕΒΑΙΩΣΗ   

                          ότι η εδαφική έκταση του υφιστάµενου αγροτικού δρόµου είναι ιδιοκτησία του  

                          ∆ήµου Πύλου – Νέστορος και δεν απαιτείται απαλλοτρίωση στο χώρο κατασκευής  

                          του ανωτέρω έργου. 

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).   

 

ΘΕΜΑ    12ον: ∆έσµευση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την ένταξη της πράξης µε τίτλο «Αγρο-  

                          τική Οδοποιία ∆.Ε. Χιλιοχωρίων» βάσει της υπ’ αριθ. 93/2014 επικαιροποιηµένης  

                          µελέτης, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου, όταν αυτό τροποποιηθεί. 

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).   

 

ΘΕΜΑ   13ον: Υποβολή αίτησης στήριξης για την πράξη µε τίτλο «Αγροτική Οδοποιία ∆.Ε. Χιλιο-  

                          χωρίων», προϋπολογισµού ποσού € 637.140,00 σε συνέχεια της µε αριθ. πρωτ.  

                          2204/12-9-2017 πρόσκλησης, µε Κωδικό: 4.3.4/ ΕΥ∆Π_92 (1η) της Ειδικής Υπη- 

                          ρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου στο πλαίσιο του Μέτρου  

                          4, Υποµέτρου 4.3, ∆ράση: 4.3.4 «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και       

                          Κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις» του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της  

                          Ελλάδας 2014 – 2020», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό  

                          Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).   

 

ΘΕΜΑ   14ον: Αποδοχή της υπ’ αριθ. 47/2012 επικαιροποιηµένης µελέτης µε τίτλο «Ασφαλτό- 

                         στρωση Οδού Κουκουνάρα – Σχινόλακα», προϋπολογισµού ποσού € 688.500,00 µε  

                         ΒΕΒΑΙΩΣΗ ότι η εδαφική έκταση του υφιστάµενου αγροτικού δρόµου είναι  

                          ιδιοκτησία του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος και δεν απαιτείται απαλλοτρίωση στο  

                          χώρο κατασκευής του ανωτέρω έργου. 

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).   
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ΘΕΜΑ   15ον: ∆έσµευση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την ένταξη της πράξης µε τίτλο  

                         «Ασφαλτόστρωση Οδού Κουκουνάρα – Σχινόλακα», βάσει της υπ’ αριθ. 47/2012   

                         επικαιροποιηµένης µελέτης, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου, όταν αυτό  

                          τροποποιηθεί. 

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).   

 

ΘΕΜΑ   16ον: Υποβολή αίτησης στήριξης για την πράξη µε τίτλο «Ασφαλτόστρωση Οδού  

                          Κουκουνάρα – Σχινόλακα», προϋπολογισµού ποσού € 688.500,00 σε συνέχεια της  

                          µε αριθ. πρωτ. 2204/12-9-2017 πρόσκλησης, µε Κωδικό: 4.3.4/ ΕΥ∆Π_92 (1η) της  

                          Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου στο πλαίσιο του  

                          Μέτρου 4, Υποµέτρου 4.3, ∆ράση: 4.3.4 «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική  

                          γη και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις» του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη  

                          της Ελλάδας 2014 – 2020», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό  

                          Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).  

 

ΘΕΜΑ   17ον: Έγκριση του υπ’ αριθ. 2/12-10-2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟ-  

                          ΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  

                          ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «∆ιαχείριση Απορριµµάτων ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Προµήθεια 

                           & Λειτουργία)». 

                          (Εισηγητής, ο κ. Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος). 

 

ΘΕΜΑ    18ον: Επικαιροποίηση Τελών και ∆ικαιωµάτων ∆ήµου Πύλου – Νέστορος για το οικ.  

                          έτος 2018.  

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος). 

 

ΘΕΜΑ    19ον: Έγκριση σχεδίου Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος οικ.  

                          έτους 2018, σύµφωνα µε το άρθρο 63 παρ. (α) του Ν. 3852/2010 και σε συνέχεια: 

                          α) της υπ’ αριθµ. 5/18-09-2017 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Εκτελεστικής  

                              Επιτροπής του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Α∆Α: 64Κ7Ω1Β-4ΨΩ) και 

                          β) της υπ’ αριθµ. 3/27-09-2017 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Επιτροπής ∆ιαβού- 

                              λευσης του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Α∆Α: 6Α28Ω1Β-4ΞΘ) 

                          (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 

 

 

 


