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Π  Ρ  Ο   :   Μέλη Οικονομικής Δπιτροπής 

ΣΑΚΣΙΚΑ 
Υαπαμαπάρ Θεόδυπορ – Ανηιππόεδπορ  
Βοςγιούκαρ Θεόδυπορ 
Υπονόποςλορ Αναζηάζιορ 
Καθανηάπηρ Γημήηπιορ 
πςποπούλος Δςζηαθία 
Κανάκηρ Ηλίαρ 

                                    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ 
                                     
 
 
                                    Κονηογόνηρ Πεπικλήρ 
                                    Λεςηάκη-Απβανίηη Πελαγία 
                                    Μισαήλ Παναγιώηηρ       

 
Σε περίπτωση αποσσίας ή κωλύματος (τακτικά μέλη), παρακαλείστε να ενημερώσετε 

αναπληρωματικό μέλος ανά κατηγορία και σειρά εκλογής όπως αναγράυεται ανωτέρω   
  
 
Κοινοποίηση  
1)Δπικεθαλή 2ηρ Δλάζζονορ Μειοτηθίαρ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος κ. Βπεηηάκο Γημήηπιο. 
2)Δπικεθαλή 3ηρ Δλάζζονορ Μειοτηθίαρ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος κ. Αποζηολοπούλος οθία. 
3)κ.κ. Ππόεδποι Κοινοηήηυν: Πύλαρ, Μεθώνηρ. 
 
 
 
     Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ ηος Γήμος Πύλος - Νέζηοπορ, έσονηαρ ςπότη ηος 
ηιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν 72, 74 & 75 ηος νόμος 3852/2010 (Φ.Δ.Κ. 87/7-06-2010 η. Α.΄) όπυρ 
αςηά ηποποποιήθηκαν από ηοςρ νόμοςρ 4555/2018 Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018 και 4623/2019 
Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-2019 και ιζσύοςν ζήμεπα, ζαρ πποζκαλεί ζε δημόζια ηακηική ζςνεδπίαζη, 
ζηην Πύλο και ζηην αίθοςζα ζςνεδπιάζευν ηος Γημοηικού Καηαζηήμαηορ Πύλος - Νέζηοπορ (1ορ 
όποθορ), ηην 2α Γεκεμβρίοσ 2019, ημέρα Γεστέρα και ώρα 12:00, με ηα παπακάηυ θέμαηα 
ζηην ημεπήζια διάηαξη:    
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1)Έγκπιζη ηος 2ος ππακηικού ηηρ Δπιηποπήρ Γιαγυνιζμού για ηο έπγο: «Αποκαηάζηαζη οδού 
Πύλα – Γιάλοβα» και καηακύπυζη ηος αποηελέζμαηορ ηος διαγυνιζμού ζηο μειοδόηη. 
2)ύνατη εξυδικαζηικού ζςμβιβαζμού επί ηηρ με απιθ. καηάθ. ΓΑΚ: 3410/2019 και ΔΑΚ: 
127/2019 αγυγήρ ηηρ ανώνςμηρ εμποπικήρ εηαιπείαρ με ηην επυνςμία «ACS Σασςδπομικέρ 
Τπηπεζίερ Ανώνςμη Δμποπική Δηαιπεία» και ηον διακπιηικό ηίηλο «ΑCS ΑΔΔ» πος εδπεύει ζηο 
Κπςονέπι Αηηικήρ, οδόρ Αζκληπιού απιθ. 25, νόμιμα εκπποζυπούμενηρ, καηά ηος Γήμος Πύλος-
Νέζηοπορ. 
3)Πεπί ζύνηαξηρ καηάζηαζηρ απόπυν και εξειδίκεςζηρ πίζηυζηρ καηαβολήρ σπημαηικού 
βοηθήμαηορ ζε άποποςρ καηοίκοςρ με ηην μοπθή διαηακηικών ππομήθειαρ αναγκαίυν για ηη 
διαηποθή ηοςρ ειδών καηά ηιρ εοπηέρ Υπιζηοςγέννυν ποζού € 6.000,00 ζε βάπορ ηος Κ.Α. 00-
6733 ηος εγκεκπιμένος πποϋπολογιζμού ηος Γήμος Πύλος – Νέζηοπορ οικ. έηοςρ 2019 
4)Καηάπηιζη πίνακα ζηοσοθέηηζηρ οικονομικών αποηελεζμάηυν ηος Γήμος Πύλος – Νέζηοπορ 
οικονομικού έηοςρ 2020.  
5)Δξοςζιοδόηηζη ηος Γημάπσος Πύλος - Νέζηοπορ κ. Παναγιώηη Καπβέλα για ηην ςπογπαθή 
Ιδιυηικού ςμθυνηηικού Αναγνώπιζηρ Υπέοςρ ππορ ηην εηαιπία με ηην επυνςμία ΝΣΑΣΑΓΚΡΙΝΣ 
Δ.Δ., Μελέηερ - ύμβοςλοι Δπισειπήζευν - Τπηπ. Πληποθοπικήρ, με δ.η DATAGRID με έδπα ηην 
Γλςθάδα Αηηικήρ.  
6)Οπιζμόρ ςπολόγος σπημαηικού ενηάλμαηορ πποπληπυμήρ για ηην πληπυμή ηηρ δαπάνηρ 
διενέπγειαρ ηεσνικού έλεγσος (ΚΣΔΟ) δημοηικού οσήμαηορ.  
7)Έγκπιζη ηυν ηεσνικών πποδιαγπαθών και καηάπηιζη ηυν όπυν ηηρ διακήπςξηρ για  
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ & ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ 
ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΟΤ-ΝΔΣΟΡΟ». 
8)Έγκπιζη ηυν ηεσνικών πποδιαγπαθών και καηάπηιζη ηυν όπυν ηηρ διακήπςξηρ για «Ππομήθεια 
πολςμησανήμαηορ έπγος (ηύπος γευπγικού ελκςζηήπα)».  
9)Απ εςθείαρ ανάθεζη με ηη διαδικαζία ηος καηεπείγονηορ ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο «Ππομήθεια 
ςγπών καςζίμυν Γ.Δ.ΚΟΡΩΝΗ ηος Γήμος Πύλος – Νέζηοπορ», για ηο σπονικό διάζηημα από 
01-12-2019 έυρ και 31-12-2019. 
10)Απ εςθείαρ ανάθεζη με ηη διαδικαζία ηος καηεπείγονηορ ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο «Ππομήθεια 
ςγπών καςζίμυν Γ.Δ. ΜΔΘΩΝΗ ηος Γήμος Πύλος – Νέζηοπορ», για ηο σπονικό διάζηημα από 
01-12-2019 έυρ και 31-12-2019. 
11)Απ εςθείαρ ανάθεζη με ηη διαδικαζία ηος καηεπείγονηορ ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο «Ππομήθεια 
ςγπών καςζίμυν Γ.Δ. ΝΔΣΟΡΟ ηος Γήμος Πύλος – Νέζηοπορ», για ηο σπονικό διάζηημα από 
01-12-2019 έυρ και 31-12-2019. 
12)Απ εςθείαρ ανάθεζη με ηη διαδικαζία ηος καηεπείγονηορ ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο «Ππομήθεια 
ςγπών καςζίμυν Γ.Δ.ΠΑΠΑΦΛΔΑ ηος Γήμος Πύλος – Νέζηοπορ», για ηο σπονικό διάζηημα 
από 01-12-2019 έυρ και 31-12-2019. 
13)Απ εςθείαρ ανάθεζη με ηη διαδικαζία ηος καηεπείγονηορ ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο «Ππομήθεια 
ςγπών καςζίμυν Γ.Δ.ΠΤΛΟΤ ηος Γήμος Πύλος – Νέζηοπορ», για ηο σπονικό διάζηημα από 01-
12-2019 έυρ και 31-12-2019. 
14)Απ εςθείαρ ανάθεζη με ηη διαδικαζία ηος καηεπείγονηορ ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο «Ππομήθεια 
ςγπών καςζίμυν Γ.Δ. ΥΙΛΙΟΥΩΡΙΩΝ ηος Γήμος Πύλος – Νέζηοπορ», για ηο σπονικό διάζηημα 
από 01-12-2019 έυρ και 31-12-2019. 
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