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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ–ΝΕΣΤΟΡΟΣ    
 
                

Π  Ρ  Ο  Σ:   τους κ.κ. ∆ηµοτικούς Συµβούλους – Μέλη 

ΤΑΚΤΙΚΑ 
Ρούσσος Ιωάννης 
Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία 
Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος 
Κοντογόνης Περικλής 
Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος 
Κανάκης Ηλίας (Αντιπρόεδρος) 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 
Μπαχούµας Γεώργιος 
Σαρδέλης Ιωάννης 
Βάγγαλης Νικόλαος       
   
Αποστολοπούλου Σοφία 
Ζεργιώτης Γεώργιος  
 

 
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος (τακτικά µέλη) παρακαλείστε να ενηµερώσετε 
αναπληρωµατικό µέλος ανά κατηγορία και σειρά εκλογής ως φαίνεται ανωτέρω   

  
 
Αντίγραφο της παρούσας πρόσκλησης να επιδοθεί στο ∆ήµαρχο Πύλου - Νέστορος  

κ. Καφαντάρη ∆ηµήτριο ο οποίος και παρακαλείται να µετέχει στη συζήτηση.      

 
Κοινοποίηση 

Επικεφαλή Μείζονος Μειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Καραµπάτσο Νικόλαο.  
Επικεφαλή 2ης Ελάσσονος Μειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Αποστολοπούλου Σοφία. 

 
 
 
 

     Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πύλου - Νέστορος, έχοντας 
υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 
τ. Α.΄), σας προσκαλεί σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση, στην Πύλο και στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Πύλου - Νέστορος (1ος όροφος), την 15η 
∆εκεµβρίου 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:30, µε τα παρακάτω θέµατα στην 
ηµερήσια διάταξη:   
 
 



 
1) Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 378/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 

Πύλου – Νέστορος, έγκριση του περιεχοµένου της µήνυσης – έγκλησης που θα 
υποβληθεί από το ∆ήµο και εξουσιοδότηση – διορισµός πληρεξουσίων και 
αντικλήτων τις κάτωθι δικηγόρους - νοµικούς συµβούλους µε πάγια αντιµισθία του 
εδρεύοντος στην Πύλο Μεσσηνίας Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-
ΝΕΣΤΟΡΟΣ»: α./την κα Γεωργία Βισβίκη του Αθανασίου και της Θεοδώρας, 
∆ικηγόρο του Πρωτοδικείου Καλαµάτας (ΑΜ ∆ΣΚ 370), κάτοικο Πύλου, οδός 
Παιωνίου, αρ. 11 (τηλ. 2723360224) και β./την κα Μαρία-Αικατερίνη Βεζυρέα του 
Αναστασίου, ∆ικηγόρο του Πρωτοδικείου Καλαµάτας (ΑΜ ∆ΣΚ 496), κάτοικο 
Καλαµάτας, οδός ∆αµοφώντος, αρ. 4 (τηλ. 27210-27440), όπως από κοινού ή η 
κάθε µια χωριστά καταθέσουν µήνυση-έγκληση µε το ανωτέρω περιεχόµενο και 
δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής για λογαριασµό του ∆ήµου Πύλου – 
Νέστορος.  

 
2) Έγκριση της µελέτης µε τίτλο «Υλοποίηση προγραµµάτων Κ∆ΑΠ – Υπηρεσίες 

υποστήριξης και λειτουργίας του κέντρου δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών» 
µε Α.Μ. 7/2017 της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Μέριµνας, την 
έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού, καταρτισµός όρων διακήρυξης και 
την ψήφιση της σχετικής πίστωσης ποσού 74.400,00 € σε βάρος Κ.Α. 60-
6142.005 «∆απάνες υλοποίησης των Προγραµµάτων Κ∆ΑΠ – Υπηρεσίες 
Υποστήριξης και Λειτουργίας του Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
∆ήµου Πύλου – Νέστορος». 

 
3) Ανατροπές πιστώσεων δαπανών προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 

∆ήµου Πύλου – Νέστορος σύµφωνα µε την αριθµό πρωτοκόλλου 22998/11-12-
2017 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

 
4) Έγκριση πραγµατοποίησης δαπανών διάθεση – ψήφιση πιστώσεων του 

προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 ∆ήµου Πύλου – Νέστορος σύµφωνα µε 
την αριθµό πρωτοκόλλου 22997/11-12-2017 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών. 
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