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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, Κορώνης, Ρωµανού, Χαν-

δρινού και Φοινικούντας, ως και τον κ. Εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Φαλάνθης, του ∆ήµου 

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

στήµατος Πύλου (1
ος

 όροφος), την 2
α
 Μαρτίου 2016, ηµέρα Τετάρτη 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: Τροποποίηση (1
η
) εγκεκριµένου Τεχνικού Προγράµµατος και Προϋπολογισµού  

                         του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος οικ. έτους 2016, σε συνέχεια της υπ’ αριθµ. 

                         13/22-02-2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πύλου –  

                         Νέστορος. (Α∆Α: 6ΟΝΒΩ1Β-ΞΧΙ) 

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος). 

 

 

 

  Πύλος 26 Φεβρουαρίου 2016 

 

              Αριθµ. Πρωτ. 2622 

 

   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 Κορυφασίου, Κορώνης,   

             Ρωµανού, Χανδρινού και  

             Φοινικούντας, 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: Έγκριση της υπ’ αριθµ. 235/14-12-2015 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Οικονοµικής  

                         Επιτροπής του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Α∆Α: 7ΙΛ0Ω1Β-4ΧΩ), σχετικά µε το  

                         «Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας του ∆ήµου Πύλου –  

                          Νέστορος». 

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος)  

 

ΘΕΜΑ    3ον: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθµ. 11/05-02-2016 ΟΜΟΦΩΝΗΣ  

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

                         ΩΕΨ7Ω1Β-Μ07), σχετικά µε «Έγκριση Έκθεσης Αποτελεσµάτων Εκτέλεσης του   

                         Προϋπολογισµού του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, ∆’ τριµήνου 2015». 

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος). 

 

ΘΕΜΑ    4ον: Έγκριση της υπ’ αριθµ. 16/22-02-2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του   

                         ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, µε θέµα «Εισηγητική έκθεση προς το ∆ηµοτικό Συµβού- 

                         λιο Επιβολής τέλους καταπολέµησης κωνωποειδών».(Α∆Α: Ω2ΝΖΩ1Β-∆ΕΞ) 

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος). 

 

ΘΕΜΑ    5ον: Μείωση µισθώµατος ∆ηµοτικού Καταστήµατος (Καφετέρια – Μπάρ) στην Τ.Κ.  

                         Κορυφασίου της ∆.Ε. Νέστορος, του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, κατόπιν: 

                         α) της µε αριθµ. πρωτ. 83/05-01-2016 αιτήσεως του κ. Λαµπρακόπουλου Κωνστα-  

                             ντίνου του Γεωργίου, µισθωτή του ακινήτου, ως και  

                         β) της µε αριθµ. πρωτ. 295/12-01-2016 έγγραφης εισήγησης, από το Τµήµα  

                             Εσόδων και Περιουσίας, του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.      

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος)  

 

ΘΕΜΑ    6ον: Έκδοση ψηφίσµατος για την στήριξη και την συµµετοχή στην πρωτοβουλία της  

                         Οµοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας (Ο.Ε.Κ.Α.Ι.), για  

                         την καθιέρωση «Παγκόσµιας Ηµέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας», µε  

                         προτεινόµενη ηµεροµηνία την 20
η
 Μαΐου, από τον ∆ήµο Πύλου – Νέστορος και  

                         την Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε.).  

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος) 

 

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

                         ∆ικτύου Ακαθάρτων Τ.Κ. Ρωµανού της ∆.Ε. Νέστορος (τ. ∆ήµου Νέστορος)», ως  

                         Α.Μ. 77/2012 της αναδόχου εταιρείας µε την επωνυµία «Α. Π. Μαραγκάκης Α.Ε.»,  

                         Ε.∆.Ε. µέχρι και την 31-05-2016, σε συνέχεια: 

                         α) του µε αριθµ. πρωτ. ΕΞ/Π/066/17-02-2016 εγγράφου της αναδόχου εταιρείας, 

                         β) του µε αριθµ. πρωτ. οικ. 2101/17-02-2016 εγγράφου µας προς την Ε.Υ.∆.Ε.Π.  

                              και 

                         γ) του από 18-02-2016 εγγράφου από το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών, του ∆ήµου  

                             Πύλου – Νέστορος. 

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).   

 

ΘΕΜΑ    8ον: Λήψη απόφασης σχετικά µε την αναγκαιότητα µίσθωσης χώρων προς εξυπηρέ- 

                         τηση της εύρυθµης λειτουργίας των Υπηρεσιών του ∆ήµου αφ’ ενός στην πόλη  

                         της Πύλου και αφ’ ετέρου στην Τ.Κ. Φοινικούντας. 

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος). 
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ΘΕΜΑ    9ον: Έκφραση σύµφωνης γνώµης για την «Μεταβολή Σχολικών Μονάδων Α/βάθµιας  

                         και Β/βάθµιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2016 – 2017» στα διοικητικά όρια  

                         του ∆ήµου Πύλου - Νέστορος και σε συνέχεια: 

                         α) του µε αριθµ. πρωτ. 211744/Γ∆4/23-12-2015 εγγράφου από το Υ.Π.Ε.&Θ. 

                         β) του µε αριθµ. πρωτ. 9085 π.ε./15-01-2016 εγγράφου από την ∆/νση Α/βάθµιας  

                             Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, ως και 

                         γ) της υπ’ αριθµ. 2/11-02-2016 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της ∆ηµοτικής Επιτροπής  

                             Παιδείας του ∆ήµου Πύλου –  Νέστορος. (Α.Π. 4/11-02-2016) 

                               (Εισηγητής, ο κ. Γεώργιος Μπαχούµας).   

 

ΘΕΜΑ   10ον: Έγκριση κατανοµής χρηµατοδότησης ποσού € 37.074,30 (€ Τριάντα επτά χιλιάδων  

                          εβδοµήντα τεσσάρων και τριάντα λεπτών) στις Σχολικές Επιτροπές Α/βάθµιας &  

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

                          δαπανών Σχολείων, από πιστώσεις Κ.Α.Π. έτους 2016 και σε συνέχεια: 

                          α) του µε αριθµ. πρωτ. 11245/25-01-2016 εγγράφου από το Τ.Π.&∆. 

                          β) του µε αριθµ. πρωτ. 1914/22-01-2016 εγγράφου από το ΥΠ.ΕΣ. – Τµήµα Επιχο- 

                              ρηγήσεων Τ.Α., ως και 

                          γ) της υπ’ αριθµ. 3/11-02-2016 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της ∆ηµοτικής Επιτροπής  

                              Παιδείας του ∆ήµου Πύλου –  Νέστορος. (Α.Π. 5/11-02-2016) 

                                (Εισηγητής, ο κ. Γεώργιος Μπαχούµας).   

 

ΘΕΜΑ   11ον: Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2016 του  

                          ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ   

                          – ΝΕΣΤΟΡΟΣ και µε τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», που περιέχεται   

                          στην υπ’ αριθµ. 1/12-2-2016 ΟΜΟΦΩΝΗ απόφασή της, κατόπιν του µε αριθµ.  

                          πρωτ. 54/16-02-2016 εγγράφου τους. (Α.Π. 2057/17-02-2016) 

                               (Εισηγητής, ο κ. Περικλής Κοντογόνης). 

 

ΘΕΜΑ   12ον: Έγκριση της υπ’ αριθµ. 2/12-2-2015 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης του ΦΟΡΕΑ ΚΟΙ- 

                          ΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟ- 

                          ΡΟΣ και µε τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», µε θέµα: «Κατάρτιση του  

                          Πίνακα Στοχοθέτησης Οικονοµικών Αποτελεσµάτων του Ν.Π. οικ. έτους 2016»,   

                          κατόπιν του µε αριθµ. πρωτ. 54/16-02-2016 εγγράφου τους. (Α.Π. 2057/2016) 

                               (Εισηγητής, ο κ. Περικλής Κοντογόνης). 

 

ΘΕΜΑ   13ον: Έγκριση της υπ’ αριθµ. 1/14-01-2016 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανά-  

                          πτυξης του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, σχετικά µε την «Έγκριση προγράµµατος  

                          τουριστικής προβολής ∆ήµου Πύλου - Νέστορος έτους 2016».   

                          (Εισηγητής, ο κ. Λεωνίδας Γαϊτάνης) 

ΘΕΜΑ   14ον: Έγκριση χορήγησης δύο (2) αδειών για πωλητές λαϊκών αγορών, σύµφωνα  

                          µε το άρθρο 8 παρ. 2 και άρθρο 10 του Ν. 4264/2014 κατόπιν της υπ’ αριθµ.  

                          8/08-01-2016 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του  

                          ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Α∆Α: 7Β9ΒΩ1Β-ΚΩΦ).                           

                          (Εισηγητής, ο κ. Λεωνίδας Γαϊτάνης). 

 

ΘΕΜΑ   15ον: Έγκριση χορήγησης µίας (1) άδειας για πωλήτρια λαϊκής αγοράς, σύµφωνα  

                          µε το άρθρο 8 παρ. 2 και άρθρο 10 του Ν. 4264/2014 κατόπιν της υπ’ αριθµ.  

                         14/08-02-2016 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του  

                          ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Α∆Α: ΩΡ6ΗΩ1Β-ΨΨ9).                           

                         (Εισηγητής, ο κ. Λεωνίδας Γαϊτάνης). 
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ΘΕΜΑ   16ον: Ανανέωση άδειας υπαίθριου στάσιµου εµπορίου (καντίνα), σύµφωνα µε τις  

                         διατάξεις του Ν. 4264/2014 στο ∆ήµο Πύλου – Νέστορος, κατόπιν της µε αριθµ.  

                         πρωτ. 1349/02-02-2016 αίτησης της κας ∆ήµου Καλλιρόης του Κωνσταντίνου  

                         και της από 10-02-2016 έγγραφης εισήγησης, από την ∆/νση Ανάπτυξης &  

                         Κοινωνικής Μέριµνας του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.                           

                         (Εισηγητής, ο κ. Λεωνίδας Γαϊτάνης). 

 

ΘΕΜΑ   17ον: Καθορισµός ανωτάτου αριθµού αδειών υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για το έτος     

                         2016 στο ∆ήµο Πύλου – Νέστορος, καθώς και του ύψους και του τρόπου είσπρα-  

                         ξης του καταβαλλόµενου τέλους ανά άδεια και θέση, σύµφωνα µε την παρ. 3 του  

                         άρθρου 22 του Ν. 4264/2014 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/15-05-2014) µετά απόφαση του                     

                         οικείου Περιφερειάρχη, λαµβανοµένου υπόψη, της από 21-01-2016 γνωµοδότησης  

                         από την ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙ- 

                         ΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της πρότασης του ∆ηµοτικού Συµβου- 

                         λίου του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.  

                         (Εισηγητής, ο κ. Λεωνίδας Γαϊτάνης).  

 

ΘΕΜΑ   18ον: Έγκριση της υπ’ αριθµ. 17/15-02-2016 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Επιτροπής  

                         Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Α∆Α: 7ΤΞΤΩ1Β-8ΗΚ), σχετικά   

                         µε την «Ενηµέρωση και έκφραση γνώµης για τις τροποποιήσεις επί της Μελέτης   

                         Γενικού Προγραµµατικού Σχεδίου και Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών  

                         Επιπτώσεων Μαρίνας Πύλου, κατόπιν του µε αριθµ. πρωτ. 23317/21-12-2015  

                         εγγράφου του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου Α.Ε.  

                         (Τ.Α.Ι.ΠΕ.∆. Α.Ε.) και των οδηγιών της Επιτροπής Τουριστικών Λιµένων».                           

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής). 

 

ΘΕΜΑ   19ον: Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου µε τίτλο «∆ιαµόρφωση  

                          θέσεως θέας στην είσοδο της Πύλου», ως Α.Μ. 82/2012 του αναδόχου κ. Ηλία  

                          Γ. Ζωντανού, Ε.∆.Ε. µέχρι και την 31-03-2016, σε συνέχεια: 

                          α) του από 20-01-2016 (Α.Π. 822/21-01-2016) εγγράφου του αναδόχου, και 

                          β) του µε αριθµ. πρωτ. 822/21-01-2016 ταυταρίθµου εγγράφου, από το Τµήµα  

                              Τεχνικών Υπηρεσιών, του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος. 

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).   

 

ΘΕΜΑ   20ον: Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου µε τίτλο «Βελτίωση του   

                          αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Χανδρινού - Πλατανόβρυσης» ως Α.Μ. 108/2014 του  

                          αναδόχου κ. Ηλία Γ. Ζωντανού, Ε.∆.Ε. µέχρι και την 30-04-2016, σε συνέχεια: 

                          α) του από 20-01-2016 (Α.Π. 823/21-01-2016) εγγράφου του αναδόχου, και 

                          β) του µε αριθµ. πρωτ. 857/21-01-2016 εγγράφου, από το Τµήµα Τεχνικών  

                              Υπηρεσιών, του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος. 

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).   

 

ΘΕΜΑ   21ον: Αποδοχή της υπ’ αριθµ. 3/3016 Μελέτης µε τίτλο «Αναρριχητικό Πάρκο Νήσου  

                         Σφακτηρίας», η οποία κατά το Α’ µέρος της συντάχθηκε από την εταιρεία µε την   

                         επωνυµία «Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.» και παραδόθηκε στον ∆ήµο Πύλου –  

                         Νέστορος από την εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΕ.ΜΕΣ. Α.Ε.» σε συνέχεια του µε  

                         αριθµ. πρωτ. 1/28-01-2016 εγγράφου τους (Α.Π. 1227/29-01-2016) και κατά το Β’  

                         µέρος της συντάχθηκε από το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών, του ∆ήµου Πύλου –  

                         Νέστορος. 

                         (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής). 
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ΘΕΜΑ   22ον: Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου µε τίτλο «Ανάπλαση  

                          πλατείας Παπαφλέσσα Πύλου και οδών Μαιζώνος, Πεισιστράτου και Μισυρλή»  

                          ως Α.Μ. 74/2012 της αναδόχου Κ/Ξ Ηλιόπουλος Ιωάννης - Σταυροπούλου Ελένη,  

                          Ε.∆.Ε. µέχρι και την 30-04-2016, σε συνέχεια: 

                          α) της µε αριθµ. πρωτ.    187/17-02-2016 αιτήσεως της αναδόχου Κ/Ξ, και 

                          β) του µε αριθµ. πρωτ. 2071/17-02-2016 εγγράφου, από το Τµήµα Τεχνικών  

                              Υπηρεσιών, του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος. 

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).  

 

ΘΕΜΑ   23ον: Έγκριση 1
ου

 Α.Π.Ε. για το έργο µε τίτλο «Εξωραϊσµός Κοινοχρήστων Χώρων  

                          Ρωµανού», ως Α.Μ. 71/2015 του αναδόχου µε την επωνυµία «ΙΩΑΝΝΗΣ  

                          ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ», Ε.∆.Ε. σε συνέχεια του µε αριθµ. πρωτ. 2437/24-02-2016   

                          εγγράφου από το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών, του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος. 

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).  

 

ΘΕΜΑ   24ον: Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθµ. 4/2016 µελέτης µε τίτλο «Μελέτη Αντικα- 

                          τάστασης Εξωτερικού ∆ικτύου Ύδρευσης Κορώνης», που εκπονήθηκε από το γρα-  

                          φείο Μελετών «Χαράλαµπος Λιόνης του Μιχαήλ», κατόπιν του µε αριθµ. πρωτ.  

                          2498/25-02-2016 εγγράφου, από το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  

                          Πύλου - Νέστορος.       

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής). 

 

ΘΕΜΑ   25ον: Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου µε τίτλο «Κατασκευή  

                          Πεζοδροµίων ∆.Κ. Χώρας» ως Α.Μ. 42/2015 της αναδόχου εταιρείας µε την  

                          επωνυµία «Αφοι Παναγιωτόπουλοι Ο.Ε.», Ε.∆.Ε. µέχρι και την 30-06-2016, σε  

                          συνέχεια: 

                          α) του από 25-02-2016 (Α.Π. 2501/25-02-2016) εγγράφου της αναδόχου εται- 

                               ρείας και 

                          β) του µε αριθµ. πρωτ. 2501/25-02-2016 ταυταρίθµου εγγράφου, από το Τµήµα  

                              Τεχνικών Υπηρεσιών, του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος. 

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).   

 

ΘΕΜΑ   26ον: Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου µε τίτλο «Προµήθεια και  

                          τοποθέτηση ταρτάν στο ∆ηµοτικό Στάδιο Πύλου» ως Α.Μ. 6/2015 της αναδόχου  

                          εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡΤ ΤΕΧΝΙΚΗ  - ΚΑΤΑΣΚΕΥ- 

                          ΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», Ε.∆.Ε. µέχρι και την 30-06-2016, σε συνέχεια: 

                          α) του µε αριθµ. πρωτ. 1682/09-02-2016) εγγράφου της αναδόχου εταιρείας και 

                          β) του µε αριθµ. πρωτ. 1682/19-02-2016 ταυταρίθµου εγγράφου, από το Τµήµα  

                              Τεχνικών Υπηρεσιών, του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος. 

                           (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).   

 

ΘΕΜΑ   27ον: Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου µε τίτλο «Κατασκευή  

                          γηπέδου αντισφαίρισης στην ∆.Κ. Πύλου, ∆ήµου Πύλου - Νέστορος» ως Α.Μ.  

                          85/2012 της αναδόχου εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡΤ  

                          ΤΕΧΝΙΚΗ  - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», Ε.∆.Ε. µέχρι και την  

                          30-06-2016, σε συνέχεια: 

                          α) του µε αριθµ. πρωτ. 1683/09-02-2016) εγγράφου της αναδόχου εταιρείας και 

                          β) του µε αριθµ. πρωτ. 1683/19-02-2016 ταυταρίθµου εγγράφου, από το Τµήµα  

                              Τεχνικών Υπηρεσιών, του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος. 

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).   
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ΘΕΜΑ   28ον: Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου µε τίτλο «Εργασίες διαµόρ- 

                          φωσης αθλητικού χώρου Τ.Κ. Φαλάνθης» ως Α.Μ.  99/2015 του αναδόχου  

                          κ. Θεοφάνη Γεννάτου του Πέτρου, Ε.∆.Ε. µέχρι και την 30-06-2016, σε συνέχεια: 

                          α) του µε αριθµ. πρωτ. 2572/26-02-2016) εγγράφου του αναδόχου και 

                          β) του µε αριθµ. πρωτ. 2572/26-02-2016 ταυταρίθµου εγγράφου, από το Τµήµα  

                              Τεχνικών Υπηρεσιών, του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος. 

                           (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).  

  

ΘΕΜΑ   29ον: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο µε τίτλο  

                          «Ανακατασκευή Οδοστρώµατος Εισόδου Πύλου» ως Α.Μ. 51/2011 του αναδόχου κ.  

                          «Ευσταθίου Τζικάκη», Ε.∆.Ε. κατόπιν του µε αριθµ. πρωτ. 2582/26-02-2016  

                          εγγράφου, από το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών, του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος. 

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής). 

 

ΘΕΜΑ    30ον: ∆ιαγραφές οφειλετών από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Τελών Ύδρευσης στην   

                          ∆ηµοτική Ενότητα Χιλιοχωρίων, κατόπιν του µε αριθµ. πρωτ. 2578/26-02-2016  

                          εγγράφου από την ∆. Ε. Χιλιοχωρίων, του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.                           

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής). 

 

ΘΕΜΑ    31ον: Έγκριση της υπ’ αριθµ. 4/15-02-2016 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης του ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  

                          ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΥΛΟΥ µε θέµα «Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2016»,   

                          σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 31/17-02-2016 έγγραφό τους. 

                          (Εισηγητής, ο κ. Θεόδωρος Χαραµαράς).   

 

ΘΕΜΑ    32ον: Έγκριση της υπ’ αριθµ. 5/15-02-2016 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης του ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  

                          ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΥΛΟΥ µε θέµα «Προϋπολογισµός έτους 2016 και  

                          Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης έτους 2016», σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. πρωτ.  

                          32/17-02-2016 έγγραφό τους. 

                          (Εισηγητής, ο κ. Θεόδωρος Χαραµαράς).   

 

ΘΕΜΑ    33ον: Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου µε τίτλο   

                          «Προσθήκη κατ’ επέκταση ισόγειων χώρων υγιεινής και αποθήκης στο ∆ηµοτικό  

                           Σχολείο Βλαχόπουλου», σε συνέχεια: 

                           α) του µε αριθµ. πρωτ. 839/21-01-2016 εγγράφου από την ∆/νση Τεχνικών  

                               Υπηρεσιών, του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος  

                           β) της µε αριθµ. πρωτ. 1050/27-01-2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ και  

                           γ) του από 04-02-2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

                           (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής). 

 

ΘΕΜΑ    34ον: Ορισµός δύο (2) ∆ηµοτικών Υπαλλήλων, ανά ∆ηµοτική Ενότητα, (τακτικών &  

                           αναπληρωµατικών), για συµµετοχή τους στην Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 18  

                           του Ν. 2119/1993, για την «Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος  

                           2015», κατόπιν του µε αριθµ. πρωτ. ΤΑ∆Κ οικ. 194/16/19-02-2016 εγγράφου του   

                           ΥΠ.ΕΣ.  

                           (Εισηγητής, ο κ. Θεόδωρος Χαραµαράς).   

 

ΘΕΜΑ    35ον: Άρση της παραχώρησης της χρήσης των Κατασκηνώσεων (Κεφαλόβρυσου) της  

                          ∆.Κ. ΧΩΡΑΣ του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, από τον ∆ήµο Πύλου – Νέστορος  

                          στην Κοινωφελή Επιχείρηση µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

                          ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ (Κ.Ε.∆.-ΠΥ.ΝΕ.)». 

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).   
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ΘΕΜΑ    36ον: Συγκρότηση Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και  

                          Αµφισβητήσεων για το έτος 2016, σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Ν. 2307/1995  

                          αποτελούµενη από δύο (2) ∆ηµοτικούς Συµβούλους και έναν (1) Φορολογούµενο   

                          ∆ηµότη µε τον αναπληρωτή του, ορισµός Προέδρου της ανωτέρω Επιτροπής, ως 

                          και ορισµός Γραµµατέα από τους ∆ηµοτικούς Υπαλλήλους µε τον αναπληρωτή  

                          του.     

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).   

 

ΘΕΜΑ    37ον: Ορισµός ενός (1) ∆ηµοτικού Συµβούλου µε τον αναπληρωτή του, προκειµένου  

                          αποτελέσει µέλος της Επιτροπής για την «Παραλαβή των ανταλλακτικών και των  

                          εργασιών επισκευής των οχηµάτων», σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ. 1 και 3 του  

                          Π.∆. 28/1980 (Φ.Ε.Κ. 11/Α/15-01-1980).   

                          (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).   

 

ΘΕΜΑ    38ον: Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου µε τίτλο «Ανέγερση Κτιρίου   

                          Βρεφονηπιακού Σταθµού Πύλου», ως Α.Μ. 141/2009 της αναδόχου εταιρείας µε  

                          την επωνυµία «ΑΙΡΚΑΜ Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία», Ε.∆.Ε. µέχρι και την 30-06- 

                          2016, σε συνέχεια: 

                          α) του από 19-01-2016 (Α.Π. 741/20-01-2016) εγγράφου της αναδόχου εταιρείας,  

                              και 

                          β) του µε αριθµ. πρωτ. 793/20-01-2016 εγγράφου, από το Τµήµα Τεχνικών   

                              Υπηρεσιών, του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.   

                           (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής). 

 

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 Πύλου – Νέστορος 

 

 

 

 

               Θεόδωρος Κ. Χαραµαράς 


