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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 6η ∆εκεµβρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
12:30, µε τα παρακάτω θέµατα στην ηµερήσια διάταξη:   
 

1) Έγκριση πραγµατοποίησης δαπάνης και διάθεσης – ψήφισης πίστωσης ποσού 10,00 € για 
οδοιπορικά έξοδα του ∆ηµοτικού Υπαλλήλου κ. Βέργου Κωνσταντίνου του Ανδρέα Πολιτικού 
Μηχανικού, σύµφωνα µε την αριθµό πρωτοκόλλου 22088/29-11-2017 εισήγηση της 
∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. 

2) Έγκριση πραγµατοποίησης δαπανών και διάθεσης – ψήφισης πιστώσεων για οδοιπορικά 
έξοδα του ∆ηµοτικού Υπαλλήλου κ. Αλεξόπουλου Χρήστου του ∆ηµητρίου σύµφωνα µε τις 
αριθµό πρωτοκόλλου 16964/21-09-2017 (ποσό 10,00 €) και 19424/19-10-2017 (ποσό 
10,00€) εισηγήσεις της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. 

3) Έγκριση πραγµατοποίησης δαπάνης και διάθεσης – ψήφισης πίστωσης ποσού 7.866,00 € 
για την υλοποίηση του προγράµµατος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το 
Ν.∆. 57/73 και την 2673/2001 ΚΥΑ µε σκοπό την κάλυψη δαπανών αντικατάστασης 
οικοσκευής λόγω πληµµύρας την 6η και 7η Σεπτεµβρίου 2016. 



4) Έγκριση πραγµατοποίησης δαπάνης και διάθεσης – ψήφισης πίστωσης για την προµήθεια 
χριστουγεννιάτικων στολιδιών που ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00  ευρώ µε το Φ.Π.Α. 
από τον Κ.Α.Ε. 15-6691.001 µε τίτλο «Προµήθεια ειδών χριστουγεννιάτικου διάκοσµου» 
οικονοµικού έτους 2017. 

5) Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της υπ’ αριθ. 5576/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Αθηνών (Τακτική ∆ιαδικασία) που εξεδόθη επί της µε αριθ. κατάθ. ΓΑΚ 53435/2016  και ΕΑΚ 
2316/2016 αγωγής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Εκδόσεις Ν. Παπανικολάου 
Ανώνυµη Εταιρεία» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σωνιέρου 20, νόµιµα εκπροσωπούµενης. 

6) Ορισµός υπολόγου για την «Επέκταση δικτύου διανοµής Χαµηλής Τάσης της ∆ΕΗ Α.Ε. για 
την τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων για τη σύνδεσή τους µε το ∆ίκτυο της ∆.Κ. Χώρας – 
∆ήµου Πύλου - Νέστορος» ποσού 293,07 ευρώ από τον Κ.Α. 20-7325.004, έγγραφο 
∆Ε∆∆ΗΕ αριθ. πρωτ. 875/09-10-2017. 

7) Ορισµός υπολόγου για την «Επέκταση του δικτύου ∆ιανοµής Χαµηλής Τάσης για την 
τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων και τη σύνδεσή τους µε το ∆ίκτυο, στην Τ.Κ. Κουκουνάρας 
– ∆ήµου Πύλου - Νέστορος» ποσού 1.109,06 ευρώ από τον Κ.Α. 20-7325.004, έγγραφο 
∆Ε∆∆ΗΕ αριθ. πρωτ. 5897/01-11-2017. 

8) Περί έγκρισης 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού για την «Βελτίωση οδοποιίας ∆.Ε. 
Χιλιοχωρίων – ∆.Ε. Μεθώνης και συντήρηση αθλητικών χώρων ∆.Ε. Χιλιοχωρίων» και 
κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 

9) Περί έγκρισης 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού για την «Βελτίωση οδοποιίας ∆.Ε. 
Παπαφλέσσα» και κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 

10) Περί έγκρισης 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού για την «Βελτίωση οδοποιίας ∆.Ε. 
Κορώνης» και κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 

11) Έγκριση των τευχών δηµοπράτησης και καταρτισµός των όρων της διακήρυξης για την 
«Προµήθεια Κάδων Συλλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών». 

12) Έγκριση πραγµατοποίησης δαπανών και διάθεσης – ψήφισης πιστώσεων κατόπιν της µε 
αριθµό πρωτοκόλλου 22242/30-11-2017 εισήγησης του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών. 

13) Έγκριση πραγµατοποίησης δαπανών και διάθεσης – ψήφισης πιστώσεων κατόπιν της µε 
αριθµό πρωτοκόλλου 22558/01-12-2017 εισήγησης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών. 

14) Ανατροπές ∆απανών κατόπιν της µε αριθµό πρωτοκόλλου 22559/01-12-2017 εισήγησης της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

15) Έγκριση του µε αριθµό πρωτοκόλλου 21222 και από 16/11/2017 πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού διεξαγωγής ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την 
ανάδειξη Πιστωτικού Ιδρύµατος για ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ. 

 
 
  

                                                                                                 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

                                                                          ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
                                                                        ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 


