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Σε περίπηωζη αποσζίας ή κωλύμαηος (ηακηικά μέλη), παρακαλείζηε να ενημερώζεηε 

αναπληρωμαηικό μέλος ανά καηηγορία και ζειρά εκλογής όπως αναγράθονηαι ανωηέρω   
  
Κοινοποίηζη για ζσμμεηοτή ηοσς ζηη ζσνεδρίαζη με δικαίωμα λόγοσ.  
1)Δπικεθαλήρ 2ηρ Δλάζζονορ Μειοτηθίαρ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος κ. Βπεηηάκο Γημήηπιο 
2)Δπικεθαλήρ 3ηρ Δλάζζονορ Μειοτηθίαρ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος κ. Αποζηολοπούλος οθία 
3)κ.κ. Ππόεδποι Κοινοηήηυν:  Πύλος, Ρυμανού, Δςαγγελιζμού, Βοςναπίυν, Φοινίκηρ.     
 
     Η εν λόγω ζσνεδρίαζη έτει καηεπείγονηα ταρακηήρα καθόηι σπάρτοσν ζε όλα ηα 
θέμαηα ποσ αναγράθονηαι ζηην πρόζκληζη τρονικά περιθώρια και καηαληκηικές 
ημερομηνίες και πριν από ηη ζσζήηηζη η Οικονομική Επιηροπή αποθαίνεηαι για ηο 
καηεπείγον ηων θεμάηων.   
 
     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 έκηακηη (παπ. 6, άπθπο 75, Ν. 

3852/2010 όπυρ ηποποποιήθηκε με ηην παπ. 6, άπθπο 77, Ν. 4555/2018) δια ζώζης 

ζσνεδρίαζη κεκλειζμένων ηων θσρών (παπ. 1, άπθπο 10, ΦΔΚ 55/Α΄/11-03-2020, Ππάξηρ 

Νομοθεηικού Πεπιεσομένος και Απιθμόρ Δγκςκλίος 40 – Α.Π.: 20930/31-03-2020 με ΑΓΑ: 

6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ ηος Τποςπγείος Δζυηεπικών), ζηην Πύλο και ζηην αίθοςζα ζςνεδπιάζευν 

ηος Γημοηικού Καηαζηήμαηορ Πύλος - Νέζηοπορ (1ορ όποθορ), ηην 10η Ηοσλίοσ 2020, ημέρα 
Παραζκεσή και ώρα 09:00, με ηα παπακάηυ θέμαηα ζηην ημεπήζια διάηαξη:    
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1) Έγκπιζη ηηρ απιθμ. 12/2020 και με ΑΓΑ: ΧΥ5ΦΟΛΗ3-ΗΥ0 απόθαζηρ ηος Γιοικηηικού 
ςμβοςλίος ηος  Φοπέα Κοινυνικήρ Μέπιμναρ και Αθληηιζμού «Η Αλληλεγγύη» Γήμος 
Πύλος – Νέζηοπορ, πος αθοπά ηποποποίηζη πποϋπολογιζμού οικονομικού έηοςρ 2020.  

 
 

2) Έγκπιζη ηηρ απιθμ. 13/2020 και με ΑΓΑ: Φ566ΟΛΗ3-ΠΚΓ απόθαζηρ ηος Γιοικηηικού 
ςμβοςλίος ηος  Φοπέα Κοινυνικήρ Μέπιμναρ και Αθληηιζμού «Η Αλληλεγγύη» Γήμος 
Πύλος – Νέζηοπορ, πος αθοπά ηον Καθοπιζμό απιθμού μαθηηεςόμενυν Δπαγγελμαηικήρ 
Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ (Μεηαλςκειακό Έηορ – Σάξη Μαθηηείαρ ΔΠΑΛ, Μαθηηεία 
ΔΠΑ.., Μαθηηεία ΙΔΚ)», για απαζσόληζη ζηο Φοπέα «Η Αλληλεγγύη»  καηά ηην πεπίοδο 
2020-2021. 

 
 

3) Καηακύπυζη ηηρ δημοππαζίαρ και έγκπιζη ηος ςπ’ απιθμ. 9842/08-07-2020 Ππακηικού ηηρ 
Δπιηποπήρ Γιαγυνιζμού για ηην παπασώπηζη ηος δικαιώμαηορ απλήρ σπήζηρ σώπος 
αιγιαλού – παπαλίαρ, ππορ ηπίηοςρ, με ζύνατη μιζθυηικήρ ζσέζηρ ένανηι ανηαλλάγμαηορ 
καηόπιν θανεπήρ πλειοδοηικήρ δημοππαζίαρ για ηοποθέηηζη θαλάζζιυν μέζυν ανατςσήρ 
ζηη θέζη 6 - «Γιάλοβα» οικιζμόρ Γιάλοβαρ Σ.Κ. Πύλος ηος Γήμος Πύλος - Νέζηοπορ υρ 
31/12/2022. 

 
 

4) Καηακύπυζη ηηρ δημοππαζίαρ και έγκπιζη ηος ςπ’ απιθμ. 9843/08-07-2020 Ππακηικού ηηρ 
Δπιηποπήρ Γιαγυνιζμού για ηην παπασώπηζη ηος δικαιώμαηορ απλήρ σπήζηρ σώπος 
αιγιαλού – παπαλίαρ, ππορ ηπίηοςρ, με ζύνατη μιζθυηικήρ ζσέζηρ ένανηι ανηαλλάγμαηορ 
καηόπιν θανεπήρ πλειοδοηικήρ δημοππαζίαρ για ηοποθέηηζη θαλάζζιυν μέζυν ανατςσήρ 
ζηη θέζη 7 - «Ρυμανού» ηηρ Κοινόηηηαρ Ρυμανού ηος Γήμος Πύλος - Νέζηοπορ υρ 
31/12/2022. 

 
 

5) Καηακύπυζη ηηρ δημοππαζίαρ και έγκπιζη ηος ςπ’ απιθμ. 9844/08-07-2020 Ππακηικού ηηρ 
Δπιηποπήρ Γιαγυνιζμού για ηην παπασώπηζη ηος δικαιώμαηορ απλήρ σπήζηρ σώπος 
αιγιαλού – παπαλίαρ, ππορ ηπίηοςρ, με ζύνατη μιζθυηικήρ ζσέζηρ ένανηι ανηαλλάγμαηορ 
καηόπιν θανεπήρ πλειοδοηικήρ δημοππαζίαρ για ηοποθέηηζη κανηίναρ ζηη θέζη 8 - 
«Πεηποσώπι» ηηρ Κοινόηηηαρ Ρυμανού ηος Γήμος Πύλος - Νέζηοπορ υρ 31/12/2022. 

 
 

6) Καηακύπυζη ηηρ δημοππαζίαρ και έγκπιζη ηος ςπ’ απιθμ. 9845/08-07-2020 Ππακηικού ηηρ 
Δπιηποπήρ Γιαγυνιζμού για ηην παπασώπηζη ηος δικαιώμαηορ απλήρ σπήζηρ σώπος 
αιγιαλού – παπαλίαρ, ππορ ηπίηοςρ, με ζύνατη μιζθυηικήρ ζσέζηρ ένανηι ανηαλλάγμαηορ 
καηόπιν θανεπήρ πλειοδοηικήρ δημοππαζίαρ για ηοποθέηηζη ομππελών - ξαπλυζηπών 
ζηη θέζη 9 - «Πεηποσώπι» ηηρ Κοινόηηηαρ Ρυμανού ηος Γήμος Πύλος - Νέζηοπορ υρ 
31/12/2022. 

 
 

7) Καηακύπυζη ηηρ δημοππαζίαρ και έγκπιζη ηος ςπ’ απιθμ. 9846/08-07-2020 Ππακηικού ηηρ 
Δπιηποπήρ Γιαγυνιζμού για ηην παπασώπηζη ηος δικαιώμαηορ απλήρ σπήζηρ σώπος 
αιγιαλού – παπαλίαρ, ππορ ηπίηοςρ, με ζύνατη μιζθυηικήρ ζσέζηρ ένανηι ανηαλλάγμαηορ 
καηόπιν θανεπήρ πλειοδοηικήρ δημοππαζίαρ για ηοποθέηηζη κανηίναρ ζηη θέζη 10 - 
«Μαςποβούνι» ηηρ Κοινόηηηαρ Δςαγγελιζμού ηος Γήμος Πύλος - Νέζηοπορ υρ 
31/12/2022. 

 
 
 



 
8) Καηακύπυζη ηηρ δημοππαζίαρ και έγκπιζη ηος ςπ’ απιθμ. 9847/08-07-2020 Ππακηικού ηηρ 

Δπιηποπήρ Γιαγυνιζμού για ηην παπασώπηζη ηος δικαιώμαηορ απλήρ σπήζηρ σώπος 
αιγιαλού – παπαλίαρ, ππορ ηπίηοςρ, με ζύνατη μιζθυηικήρ ζσέζηρ ένανηι ανηαλλάγμαηορ 
καηόπιν θανεπήρ πλειοδοηικήρ δημοππαζίαρ για ηοποθέηηζη ομππελών - ξαπλυζηπών 
ζηη θέζη 11 - «Μαςποβούνι» ηηρ Κοινόηηηαρ Δςαγγελιζμού ηος Γήμος Πύλος - Νέζηοπορ 
υρ 31/12/2022. 

 
 

9) Καηακύπυζη ηηρ δημοππαζίαρ και έγκπιζη ηος ςπ’ απιθμ. 9848/08-07-2020 Ππακηικού ηηρ 
Δπιηποπήρ Γιαγυνιζμού για ηην παπασώπηζη ηος δικαιώμαηορ απλήρ σπήζηρ σώπος 
αιγιαλού – παπαλίαρ, ππορ ηπίηοςρ, με ζύνατη μιζθυηικήρ ζσέζηρ ένανηι ανηαλλάγμαηορ 
καηόπιν θανεπήρ πλειοδοηικήρ δημοππαζίαρ για ηοποθέηηζη ομππελών - ξαπλυζηπών 
ζηη θέζη 12 - «Πεπούλια» ηηρ Κοινόηηηαρ Βοςναπίυν ηος Γήμος Πύλος - Νέζηοπορ υρ 
31/12/2022. 

 
 

10) Καηακύπυζη ηηρ δημοππαζίαρ και έγκπιζη ηος ςπ’ απιθμ. 9849/08-07-2020 Ππακηικού ηηρ 
Δπιηποπήρ Γιαγυνιζμού για ηην παπασώπηζη ηος δικαιώμαηορ απλήρ σπήζηρ σώπος 
αιγιαλού – παπαλίαρ, ππορ ηπίηοςρ, με ζύνατη μιζθυηικήρ ζσέζηρ ένανηι ανηαλλάγμαηορ 
καηόπιν θανεπήρ πλειοδοηικήρ δημοππαζίαρ για ηοποθέηηζη θαλάζζιυν μέζυν ανατςσήρ 
ζηη θέζη 13 - «Λάμπερ» ηηρ Κοινόηηηαρ Φοινίκηρ ηος Γήμος Πύλος - Νέζηοπορ υρ 
31/12/2022. 
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