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Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. Κωνσταντίνο Γ. Γεράνιο
2. Σωτήριο Α.Γεωργόπουλο
3. Βασίλειο Κ. Σεϊντή
4. Παντελεήμονα Ι. Αθανασόπουλο
5. Παναγιώτη Δ.Μπόμπορη
6. Ιωάννη Γ. Αργυρόπουλο
7. Αντώνιο Σ. Καράμπελα
8. Παναγιώτη Γ. Αντωνακόπουλο
(Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
παρακαλούμε να ενημερώσετε, προκειμένου
να προσκληθούν τα αναπληρωματικά μέλη)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που θα διεξαχθεί
στο «Πολύκεντρο» του Δήμου Πύργου την ΤΡΙΤΗ, 02 Απριλίου 2019 και ώρα
13 : 30, με τα ακόλουθα θέματα:
1. Λήψη απόφασης έγκρισης του από 13-03-2019 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού
του έργου: «Επαναφορά λειτουργικότητας ανοικτού κολυμβητηρίου Δήμου Πύργου»
και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου.
2. Λήψη απόφασης έγκρισης του από 05-03-2019 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού
της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 2018-2019» και κατακύρωση του τμήματος Β
«ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ» της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο.
3. Λήψη απόφασης έγκρισης του από 19-03-2019 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού
του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας στην ΤΚ Σοπίου» και ανακήρυξη προσωρινού
αναδόχου.
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4. Λήψη απόφασης έγκρισης του από 19-03-2019 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού
του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου οικισμού Κορακοχωρίου» και ανακήρυξη
προσωρινού αναδόχου.
5. Λήψη απόφασης έγκρισης του από 26-03-2019 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού
του έργου: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ
ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΑΕΠ 801»» και κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό
ανάδοχο.
6. Λήψη απόφασης επί της 8471/28-3-2019 εισήγησης της επιτροπής διαγωνισμού της
προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» .
7. Έγκριση διενέργειας και καθορισμός όρων ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας
με τίτλο: «Προμήθεια τριών παιδικών χαρών εντός του πολεοδομικού ιστού πόλης
Πύργου» προϋπολογισμού μελέτης 180.010,80€ με φπα 24%.
8. 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 31/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας
κατόπιν της 7484/19-3-2019 σχετικής γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Ι. Μετσοβίτη.
9. Έγκριση της υπ’αρ. 7737/21-3-2019 απόφασης Δημάρχου που αφορά έγκριση
γνωμοδότησης και ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο.
10. Έγκριση της υπ’αρ. 8492/28-3-2019 απόφασης Δημάρχου που αφορά ανάθεση
υπόθεσης σε δικηγόρο.
11. Έγκριση προτεινόμενης αμοιβής δικηγόρου για υπόθεση που χειρίζεται δυνάμει της
343/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
12. Ορισμός δικηγόρου για να προβεί σε σύνταξη και κατάθεση κάθε απαραίτητου
εγγράφου και σε παράσταση ενώπιον της Πταισματοδίκη Πύργου για τη νομική
υποστήριξη

αιρετού

του

Δήμου

κατόπιν

των

υπ’αρ.

Α19/381/118/ΠΡΟΚ.

&

Α18/1313Β/9/ΠΡΟΚ κλήσεων σε προκαταρκτική εξέταση.
13. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να προβεί σε άσκηση προσφυγής κατά των
πράξεων του ΕΦΚΑ υπ’αρ. ΠΕΠΕΕ Μ101/2019 & ΠΕΕ Μ86/2019, κατόπιν της 7828/223-2019 σχετικής εισήγησης της Δ/νσης Παιδείας & Δ.Β.Μ.
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14. Ορισμός δικηγόρου για να προβεί σε σύνταξη και κατάθεση κάθε απαραίτητου
εγγράφου και σε παράσταση στις 12-4-2019 ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού
Εφετείου Πατρών κατά τη συζήτηση της με αρ. κατ. ΑΚ62/2017 αίτησης ακύρωσης του
Δημήτριου Παναγούλια (σχετ. εισήγηση Υπηρεσίας Δόμησης: οικ.362/27-3-2019)
15. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών έργων υποδομής στις ΤΚ
της ΔΕ ΒΩΛΑΚΟΣ που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα κατά το μήνα
Σεπτέμβριο 2016» προϋπολογισμού δαπάνης 92.000€ με φπα.
16. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Μέτρα προσπελασιμότητας & ασφάλειας
σχολικών μονάδων δήμου Πύργου» προϋπολογισμού δαπάνης 267.840€ με φπα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Πρόεδρο Δ.Σ.
2. Γραφείο Δημάρχου
3. Αντιδημάρχους
4. Επικεφαλής Παρατάξεων
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