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[Α/Α ΤΝΕΔΡΙΑΗ:   1
θ
 /2023] 
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ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

Καλείςτε ςε τακτικι «δια ηώςθσ» ςυνεδρίαςθ τθσ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ που κα 

διεξαχκεί  τθν ΣΡΙΣΗ 31 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2023  και ώρα 10:30π.μ,,  ςτο  «Λάτςειο Δημοτικό Μέγαρο» 

(2οσ όροφοσ), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Δ1α/Γ.Π.οικ.2158/14-1-2022 (ΦΕΚ Βϋ/67/2022),  με τα 

ακόλουκα κζματα θμεριςιασ διάταξθσ: 

  

 
1. Λιψθ απόφαςθσ τροποποίθςθσ τθσ 932/2022 απόφαςθσ ΟΕ κατόπιν τθσ 1949/24-1-2023 ειςιγθςθσ τθσ 

Δ/νςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν. 

2. Λιψθ απόφαςθσ τροποποίθςθσ τθσ 614/2021 απόφαςθσ ΟΕ κατόπιν τθσ 191/3-1-2023 ειςιγθςθσ τθσ 

Δ/νςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν. 

3. Λιψθ απόφαςθσ ζγκριςθσ των υπϋαρ. 1923/23-1-2023, 2094/25-1-2023 και 2124/25-1-2023 αποφάςεων 

Δθμάρχου περί οριςμοφ δικθγόρου.  

4. Λιψθ απόφαςθσ ζγκριςθσ Αποφάςεων Δθμάρχου περί κίνθςθσ υπθρεςιακϊν οχθμάτων εκτόσ ορίων 

Περιφζρειασ.  

5. Λιψθ απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ υπϋαρ. 2123/25-1-2023 Απόφαςθσ Δθμάρχου. 

6. Λιψθ απόφαςθσ ζγκριςθσ μετακίνθςθσ αιρετϊν εκτόσ ζδρασ. 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ 

ΔΗΜΟ ΠΤΡΓΟΤ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 
Ταχ.Δ/νση : Πλ. Σάκη Καράγιωργα 

ΤΚ 271 31 , Πύργος 
Τηλ. : 26213 62409 - 418 
Ηλ.ταχ. : oikonepdpyrgou@gmail.com 

oikonep@1489.syzefxis.gov.gr 
  

 

Πφργοσ,         27 -  01  - 2023   

Αρ. Πρωτ. :     2365 

 
ΠΡΟ: 
 Τα τακτικά μέλη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ: 

1. Ιωάννθ Γ. Αργυρόπουλο 
2. Ιωάννθ Π. Πλεμμζνου 
3. Νικόλαο . Κοτςώνθ 
4. πυριδοφλα I. Αλικάκθ – Σηανζτου 
5. Ιωάννθ Γ. πθλιωτόπουλο 
6. Ανδρζα  Ι. καρτςιάρθ 
7. Βαςίλειο  . Παναγόπουλο 
8. Αντϊνιο . Καράμπελα 

 
(Σε περίπτωςη απουςίασ ή κωλφματοσ παρακαλοφμε 
να ενημερώςετε, προκειμένου να προςκληθοφν  
τα αναπληρωματικά μέλη) 
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7. Λιψθ απόφαςθσ διάκεςθσ υπαλλιλων του διμου προσ τον ΔΟΠΠ για τθ ςυγκρότθςθ επιτροπϊν ζτουσ 

2023 από τον ΔΟΠΠ. 

8. Λιψθ απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ υπ’αρ. 179/2023 απόφαςθσ Δ τθσ χολικισ Επιτροπισ Πρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ και διάκεςθ υπαλλιλων του Διμου  για ςυγκρότθςθ επιτροπϊν ζτουσ 2023. 

9. Λιψθ απόφαςθσ ζγκριςθσ δαπάνθσ ςφμφωνα με ςυγκεντρωτικοφσ πίνακεσ μζςω μνθμονίου ςυνεργαςίασ 

για αντιμετϊπιςθ ζκτακτων αναγκϊν.  

10. Λιψθ απόφαςθσ τροποποίθςθσ τθσ υπϋαρ. 769/2022 απόφαςθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, κατόπιν τθσ 

υπϋαρ.  435/5-1-2023 ειςιγθςθσ του Σμιματοσ Πολιτικισ Προςταςίασ. 

11. Λιψθ απόφαςθσ ζγκριςθσ ι μθ του από 11-1-2023 πρακτικοφ τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ και 

κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, για τα τμιματα Αϋ & Βϋ τθσ προμικειασ με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ 2023-2024».  

12. Λιψθ απόφαςθσ ζγκριςθσ ι μθ του από 9-1-2023 πρακτικοφ τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ και 

κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, για το τμιμα Γϋ τθσ προμικειασ με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ 2023-2024».  

13. Λιψθ απόφαςθσ ζγκριςθσ ι μθ του από 11-1-2023 πρακτικοφ τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ και 

κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, για τα τμιματα 5. & 6. τθσ προμικειασ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ Η/ΚΑΙ ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ». 

14. Λιψθ απόφαςθσ ζγκριςθσ ι μθ του από 16-1-2023 πρακτικοφ τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ και 

κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτουσ προςωρινοφσ ανάδοχουσ τθσ προμικειασ με τίτλο: «Προμικεια ειδϊν 

κακαριότθτασ και λοιπϊν αναλϊςιμων ειδϊν παντοπωλείου για τισ ανάγκεσ του Διμου Πφργου και Νομικϊν 

Προςϊπων αυτοφ κατά τθ χρονικι περίοδο 2022-2023». 

15. Λιψθ απόφαςθσ ζγκριςθσ ι μθ του από 18-1-2023 πρακτικοφ τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ τθσ 

προμικειασ: «ΑΓΟΡΑ ΣΡΙΩΝ (3) ΜΕΣΑΧΕΙΡΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝ» προχπολογιςμοφ 222.828,00 € 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% και ανακιρυξθ προςωρινοφ αναδόχου. 

16. Λιψθ απόφαςθσ ζγκριςθσ ι μθ του από 21-12-2023 πρακτικοφ τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ τθσ 

προμικειασ: «Προμικεια ανταλλακτικϊν – ςυντιρθςθ οχθμάτων και μθχανθμάτων του Διμου Πφργου» 

προχπολογιςμοφ 70.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% και ανακιρυξθ προςωρινοφ αναδόχου για τθν 

Ενότθτα Β. «ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ». 

17. Λιψθ απόφαςθσ ζγκριςθσ ι μθ του από 23-1-2023 πρακτικοφ τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ του ζργου: 

«ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΗ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΙΣΟΤ ΠΟΛΗ ΠΤΡΓΟΤ» προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 

977.500,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ (αρ. μελ.: 4/2022) και ανακιρυξθ προςωρινοφ αναδόχου. 

18. Λιψθ απόφαςθσ ζγκριςθσ ι μθ του από 10-1-2023 πρακτικοφ τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ τθσ 

προμικειασ: «ΛΟΙΠΕ ΠΑΡΟΧΕ Ε ΕΙΔΟ (ΜΑΠ) 2022-2023», προχπολογιςμοφ 170.000,00€ ςυμπ/νου ΦΠΑ 

24% και ανακιρυξθ προςωρινοφ αναδόχου για το τμιμα Δ. «ΜΑΠ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ». 

19. Λιψθ απόφαςθσ ζγκριςθσ ι μθ του από 12-1-2023 πρακτικοφ τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ τθσ 

προμικειασ: «ΛΟΙΠΕ ΠΑΡΟΧΕ Ε ΕΙΔΟ (ΜΑΠ) 2022-2023» προχπολογιςμοφ 170.000,00€ ςυμπ/νου ΦΠΑ 

24%, για το τμιμα Γ. «ΜΑΠ ΛΟΙΠΑ ΜΕΑ ΠΡΟΣΑΙΑ». 
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20. Λιψθ απόφαςθσ ζγκριςθσ ι μθ του από 9-1-2023 πρακτικοφ τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ του ζργου: 

«ΑΝΑΠΛΑΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΟΔΟΤ 28θσ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ», προχπολογιςμοφ 733.000,00€ ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%. 

21. Λιψθ απόφαςθσ για τον οριςμό ι μθ τεχνικοφ υπαλλιλου για τον χαρακτθριςμό και τθν παραλαβι 

του φυςικοφ εδάφουσ ςτο οποίο εκτελείται το ζργο «ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΗ Δ.Ε. ΠΤΡΓΟΤ». 

22. Λιψθ απόφαςθσ για τον οριςμό ι μθ τεχνικοφ υπαλλιλου για τον χαρακτθριςμό και τθν παραλαβι 

του φυςικοφ εδάφουσ ςτο οποίο εκτελείται το ζργο «ΕΡΓΑ ΒΕΛΣΙΩΗ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ – ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. 

ΙΑΡΔΑΝΟΤ». 

23. Λιψθ απόφαςθσ για τον οριςμό ι μθ τεχνικοφ υπαλλιλου για τον χαρακτθριςμό και τθν παραλαβι 

του φυςικοφ εδάφουσ ςτο οποίο εκτελείται το ζργο «ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΣΙ ΤΠΟΔΟΜΕ ΣΩΝ ΠΤΡΟΠΛΗΚΣΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΤΡΓΟΤ». 

24. Λιψθ απόφαςθσ ζγκριςθσ των υπϋαρ. 2357/27-1-2023 απόφαςθσ Δθμάρχου. 

25. Λιψθ απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ υπϋαρ. 38114/20-12-2022 γνωμοδότθςθσ του δικθγόρου κ. Α. Δάρα 

(ςχετ: ΑΟΕ 891/2022).  

26. Λιψθ απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ υπϋαρ. 38757/23-12-2022 γνωμοδότθςθσ του δικθγόρου κ. Γ. 

Βλαχαντϊνθ (ςχετ: ΑΟΕ 882/2022).  

27. Λιψθ απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ υπϋαρ. 38425/21-12-2022 γνωμοδότθςθσ του δικθγόρου κ. Γ. 

Βλαχαντϊνθ (ςχετ: ΑΟΕ 922/2022).  

28. Λιψθ απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ υπϋαρ. 38172/20-12-2022 γνωμοδότθςθσ του δικθγόρου κ. Δ. Λίμουρα 

(ςχετ: ΑΟΕ 665/2022).  

29. Λιψθ απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ υπϋαρ. 866/11-1-2023 γνωμοδότθςθσ τθσ δικθγόρου κασ Θ. 

Βαςιλακοποφλου (ςχετ: ΑΟΕ 710/2022). 

30. Λιψθ απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ υπϋαρ. 1143/13-1-2023 γνωμοδότθςθσ του δικθγόρου κ. Κ. Γιαννάτου 

(ςχετ: ΑΟΕ 921/2022). 

31. Λιψθ απόφαςθσ οριςμοφ πλθρεξοφςιου δικθγόρου για παράςταςθ ενϊπιον του Διοικθτικοφ 

Πρωτοδικείου Πφργου ςτισ 16-2-2023 κατά τθ ςυηιτθςθ τθσ ΑΓ182/1-10-2020 αγωγισ κατά του Διμου 

Πφργου. 

32. Λιψθ απόφαςθσ οριςμοφ πλθρεξοφςιου δικθγόρου για παράςταςθ ενϊπιον του Διοικθτικοφ 

Πρωτοδικείου Πφργου ςτισ 16-2-2023 κατά τθ ςυηιτθςθ τθσ ΑΓ210/17-11-2020 αγωγισ κατά του Διμου 

Πφργου. 

33. Λιψθ απόφαςθσ οριςμοφ πλθρεξοφςιου δικθγόρου για παράςταςθ ενϊπιον του Διοικθτικοφ 

Πρωτοδικείου Πφργου ςτισ 16-2-2023 κατά τθ ςυηιτθςθ τθσ ΠΡ161/4-10-2021 προςφυγισ κατά του Διμου 

Πφργου. 

34. Λιψθ απόφαςθσ οριςμοφ πλθρεξοφςιου δικθγόρου για παράςταςθ ενϊπιον του Διοικθτικοφ 

Πρωτοδικείου Πφργου ςτισ 16-2-2023 κατά τθ ςυηιτθςθ τθσ ΠΡ8Β/19-9-2012 προςφυγι κατά του Διμου 

Πφργου. 
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35. Λιψθ απόφαςθσ οριςμοφ πλθρεξοφςιου δικθγόρου για ςφνταξθ και κατάκεςθ κάκε απαραίτθτου 

εγγράφου και παράςταςθ ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου Πατρϊν ςτισ 24-3-2023 κατά τθ ςυηιτθςθ τθσ με 

αρ. ΑΚ69/24-6-2022 αίτθςθ ακυρϊςεωσ του Διμου Πφργου, κατόπιν τθσ Α302/2022 απόφαςθσ του Διοικ. 

Πρωτοδικείου Πφργου. 

36. Λιψθ απόφαςθσ οριςμοφ δικθγόρου για παροχι γνωμοδότθςθσ ςχετικά με τθν υπϋαρ. 428/5-1-2023 

αίτθςθσ εξωδικαςτικοφ ςυμβιβαςμοφ ιδιϊτθ. 

37. Λιψθ απόφαςθσ οριςμοφ δικθγόρου για παροχι γνωμοδότθςθσ ςχετικά με τθν υπϋαρ. 38873/27-12-

2023 αίτθςθσ εξωδικαςτικοφ ςυμβιβαςμοφ ιδιϊτθ. 

38. Λιψθ απόφαςθσ οριςμοφ δικθγόρου για παροχι γνωμοδότθςθσ ςχετικά με τθν υπϋαρ. 1619/19-1-

2023 ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ υμβιβαςτικισ Επίλυςθσ Φορολογικϊν Διαφορϊν.  

39. Λιψθ απόφαςθσ οριςμοφ δικθγόρου για παροχι γνωμοδότθςθσ ςχετικά με τθν 221/2021 απόφαςθ 

του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Ηλείασ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΝΣΩΝΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΤΡΓΟΤ 
Κοινοποίθςθ: 

1. Πρόεδρο Δ..    

2. Γραφείο Δθμάρχου 

3. Γ.Γ. του Διμου 

4. Δ/νςθ Δ/κϊν Τπ. 

5. Δ/νςθ Σ.Τ. &Π. 

6. Δ/νςθ Οικ/νων Τπ.  

7. Δ/νςθ Προγραμματιςμοφ 

8. Δ/νςθ Κακ/τασ Αν. & Πρ. 

9. Δ/νςθ Παιδείασ & Δια Βίου Μάκθςθσ 

10. ΔΟΠΠ 

11. Επικεφαλισ των παρατάξεων που δεν εξζλεξαν μζλοσ ςτθν Οικ. Επιτροπι (αρ.75 παρ.1 , Ν.3852/10)** : 

- Γιάνναροσ Χριςτοσ – Επικεφαλήσ τησ παράταξησ «Λαϊκή Συςπείρωςη Πφργου» 

- Δθμθτρόπουλοσ Ανδρζασ –Επικεφαλήσ τησ παράταξησ «Ελληνική Αυγή για το Πφργο» 

- Κωτςάκησ Αγαθοκλήσ –Επικεφαλήσ τησ παράταξησ «Αναγένεςισ ςτον Δήμο Πφργου» 
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