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(Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
παρακαλούμε να ενημερώσετε
τη γραμματεία, προκειμένου
να προσκληθούν τα αναπληρωματικά μέλη)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (σύμφωνα με
τις διατάξεις παρ.6 αρ.75 Ν.3852/10) του Δήμου Πύργου την Τρίτη, 06 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
και ώρα 10:30, με τα ακόλουθα θέματα:
1. Λήψη απόφασης σχετικά με εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση
του προϋπολογισμού του Δήμου Πύργου έτους 2018.
2. Έγκριση του από 30-10-2018 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με
τίτλο:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΥ

ΠΥΡΓΟΥ»

προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
3. Έγκριση του από 15-10-2018 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με
τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΥΡΓΟΥ»
ενδεικτικού προϋπολογισμού 420.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
4. Έγκριση του από 25-09-2018 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με
τίτλο:

«ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΑΙ

ΑΣΤΙΚΗ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ

ΠΛΑΤΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΙΑΡΑ»

προϋπολογισμού 310.000,00€ συμπεριλαμβανομένου φπα 24%.
5. Έγκριση των από 25-09-2018 & 9/16-10-2018 πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού
του έργου με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ
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ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΟΔΩΝ» προϋπολογισμού 632.000,00€ συμπεριλαμβανομένου φπα
24%.
6. Αναβολή δημοπράτησης της μελέτης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΑΕΠ 801» προϋπολογισμού
74.400,00€ με φπα, για τεχνικούς λόγους.
7. Υποβολή πρότασης για την εγγραφή στο μητρώο μελών επιτροπών διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
8. Έγκριση όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση του 1 ου, 2ου και 3ου
Παιδικών Σταθμών Δήμου Πύργου.
9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να προβεί σε σύνταξη και κατάθεση κάθε
απαραίτητου εγγράφου και σε παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πύργου Ηλείας
στις 20-11-2018 (ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία) κατά τη συζήτηση της υπ’αρ.
64/2018 αγωγής (μισθωτικής) των Αγλ. Γιαννακοπούλου κλπ κατά του Δήμου Πύργου.
(ΑΡ.ΠΙΝ.12)
10. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές
ενέργειες για λογαριασμό του Δήμου σχετικά με την υποβολή πρότασης στην ειδική
γραμματεία κοινωνικής ένταξης των ΡΟΜΑ για την «Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης
ΡΟΜΑ».
11. Ορισμός δικηγόρου για την 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 Α471/2018 απόφαση του
Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πατρών.
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 27/2018 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηλείας
κατόπιν της 29619/23-10-2018 σχετικής γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Δημ.
Κονδύλη.
13. Λήψη

απόφασης

απαραίτητες

για

ορισμό

συμβολαιογραφικές

συμβολαιογράφου
ενέργειες όσον

προκειμένου
αφορά

στην

να

προβεί

απευθείας

στις

αγορά

ακινήτου στην Τ.Κ. Ώλενας κατόπιν της 197/2018 σχετικής απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου.
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14. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση- επισκευή κοινοχρήστων χώρων»
προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
15. 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 217/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πύργου κατόπιν της
31113/2-11-2018 σχετικής γνωμοδότησης του δικηγόρου κ Μ. Μπακέλλα.
16. Έγκριση της 30984/1-11-2018 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου.
17. Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την χορήγηση άδειας
άνευ αποδοχών σε υπάλληλο κατόπιν του 30821/1-11-2018 εγγράφου της Δ/νσης
Διοικ/κών Υπηρεσιών.
18. Έγκριση του από 01-11-2018 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με
τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΝΗΣΙΔΩΝ ΟΔΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ
ΠΑΤΡΩΝ)

ΣΤΗΝ

ΠΟΛΗ

ΤΟΥ

ΠΥΡΓΟΥ»

προϋπολογισμού

74.400,00€

συμπεριλαμβανομένου φπα 24%.

(Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα προκειμένου να ληφθεί άμεσα απόφαση για
τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης δεδομένης και της ματαίωσης της τακτικής
συνεδρίασης της 5-11-2018 λόγω έλλειψης απαρτίας)

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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