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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που θα διεξαχθεί
στο «Πολύκεντρο» του Δήμου Πύργου την ΤΡΙΤΗ, 23 Οκτωβρίου 2018 και ώρα
11 : 30, με τα ακόλουθα θέματα:
1. Λήψη απόφασης σχετικά με εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση
του προϋπολογισμού του Δήμου Πύργου έτους 2018 κατόπιν του 28136/10-10-2018
εγγράφου της Δ/νσης Οικ/κών Υπ. και του 27503/3-10-2018 εγγράφου της Δ/νσης
Παιδείας.& Δ.Β.Μ.
2. Έγκριση του από 10-10-2018 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού της υπηρεσίας με
τίτλο: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης) – RELEASE ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (έτους 2018)», προϋπολογισμού μελέτης 73.922,35€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κατακύρωση της σύμβασης.
3. Έγκριση του από 8-10-2018 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με
τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» προϋπολογισμού 70.000,00€ με ΦΠΑ.
4. Έγκριση των από 17-9-2018 & 11-10-2018 πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού της
προμήθειας με τίτλο «ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΑΥΤΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης 147.587,49 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
5. Λήψη απόφαση για έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, έγκριση της
διενέργειας και των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού εκπόνησης του
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έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 4.942,02€ με φπα.
6. Ορισμός δικηγόρου για να προβεί σε σύνταξη και κατάθεση κάθε απαραίτητου
εγγράφου και σε κάθε άλλη απαραίτητη νομική ενέργεια για τη νομική υποστήριξη
αιρετού του Δήμου ενώπιον της Πταισματοδίκη Πύργου Ηλείας κατόπιν της υπ’αριθμ.:
Δ2018/484/465/ΠΡΟΚ. κλήσης για προκαταρκτική εξέταση.
7. Ορισμός δικηγόρου για να προβεί σε σύνταξη και κατάθεση κάθε απαραίτητου
εγγράφου , σε παράσταση ενώπιον της Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πύργου Ηλείας
και σε κάθε άλλη απαραίτητη νομική ενέργεια για τη νομική υποστήριξη υπαλλήλου
του Δήμου κατόπιν της υπ’ αριθμ.: 440/2018 κλήσης και του με αρ.β.κλ. 821/16
Κλητήριου Θεσπίσματος.
8. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να προβεί σε κάθε απαραίτητη νομική ενέργεια
για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου σχετικά με οφειλές του Δήμου προς
το ΤΟΕΒ ΠΕΛΟΠΙΟΥ όπως αναφέρονται στην από 12-10-2018 (αρ.πρ.28655/15-102018) Εξώδικη Δήλωση- Πρόσκληση. (σχετ.αποφ.ΟΕ: 136/2018)
9. Λήψη απόφασης σχετικά με το 194ΓΓ/12-10-2018 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα
του Δήμου με θέμα: «Καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στο κόστος κατανάλωσης
ρεύματος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου».
10. Λήψη απόφαση για έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, έγκριση της
διενέργειας και των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» προϋπολογισμού 265.000,00€ με φπα.
11. Λήψη απόφαση για έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, έγκριση της
διενέργειας και των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας:
««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 2018-2019» προϋπολογισμού 69.997,22€ με φπα.
12. Λήψη απόφασης σχετικά με την «άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των
ένδικων μέσων καθώς και για την παραίτηση από αυτά» (Ν.3852/10 αρ.72 παρ.1
περ.ιγ) όσον αφορά στην 209/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πύργου κατόπιν της
29129/18-10-2018 σχετικής γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Μ. Μπακέλλα.
13. Ορισμός δικηγόρου για να προβεί σε σύνταξη και κατάθεση κάθε απαραίτητου
εγγράφου και σε κάθε άλλη απαραίτητη νομική ενέργεια για τη νομική υποστήριξη
αιρετού του Δήμου στις 29-10-2018 (ή σε οποιαδήποτε εξ’ αναβολής ημερομηνία)
ενώπιον
της
Πταισματοδίκη
Πύργου
Ηλείας
κατόπιν
της
υπ’αριθμ.:
Α18/1255/ΠΡΟΚ./488
κλήσης
για
προκαταρκτική
εξέταση
(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΙΣΕΡΧ.29125/18-10-2018).
14. Λήψη απόφασης σχετικά με εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση
του προϋπολογισμού του Δήμου Πύργου έτους 2018 κατόπιν των 29297/19-10-2018,
28818/16-10-2018 εγγράφων της Δ/νσης Οικ/κών Υπ. .
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15. Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεσης εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού Δήμου
Πύργου Γ΄ τριμήνου 2018.
16. Λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο των τελών
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2019.
17. Ορισμός δικηγόρου για να προβεί σε σύνταξη και κατάθεση κάθε απαραίτητου
εγγράφου και σε παράσταση ενώπιον του Πταισματοδικείου Ηλείας στις 06-11-2018
και σε κάθε μετ’ αναβολής συζήτηση, κατόπιν του Α.Β.Μ.: 380/2018 Κλητήριου
Θεσπίσματος του Δημόσιου Κατήγορου Κρεστένων προς τον Δήμαρχο Πύργου, που
αφορά οφειλές του Δήμο προς το ΤΟΕΒ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ.
18. Λήψη απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» προϋπολογισμού 74.400,00€ με φπα.
19. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να προβεί σε παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την
«άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων καθώς και για
την παραίτηση από αυτά» (Ν.3852/10 αρ.72 παρ.1 περ.ιγ) όσον αφορά στην
217/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πύργου.
20. Ορισμός δικηγόρου για να προβεί σε παροχή γνωμοδότησης, καθώς και σε άσκηση
κάθε απαραίτητης νομικής ενέργειες για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου
όσον αφορά στις 2/2010 & 3/2010 Διαταγές Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ωλένης
Ηλείας κατόπιν της 28903/16-10-2018 σχετικής εισήγησης της Δ/νσης Οικ/κών
Υπηρεσιών.
21. Έγκριση του από 8-10-2018 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με
τίτλο: «Προμήθεια ειδών βιβλιοπωλείου – χαρτοπωλείου- τυπογραφείου για τις
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πύργου κατά τη χρονική περίοδο 2018-2019»
προϋπολογισμού 74.369,83€ με ΦΠΑ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Πρόεδρο Δ.Σ.
3. Γ.Γ. Δήμου Πύργου
4. Αντιδημάρχους Δήμου Πύργου
5. Επικεφαλής Παρατάξεων
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