ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 8ης/12-11-2018 τακτικής συνεδρίασης
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

Στον Πύργο σήμερα, 12 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00, στο Λάτσειο Δημοτικό
Μέγαρο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου
Πύργου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 31627/07-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου,
η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 και 63 του Ν.3852/10.
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Γαβριήλ Λιατσής, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο
έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα έξι (6) και ονομαστικά οι κ.κ.:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Γαβριήλ Λιατσής, Πρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ

2.Γεωργόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος
3.Αθανασόπουλος Παντελεήμων τακτικό
μέλος
4.Ζουμπάκης Αυγερινός, τακτικό μέλος
5.Σεϊντής Βασίλειος , τακτικό μέλος
6. Σκαρτσιάρης Ανδρέας, τακτικό μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Νικολία Αγγελίδη.
--------------------------------------------Ακολούθως ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη της Εκτελεστικής Επιτροπής από την
ημερήσια διάταξη το:
ΘΕΜΑ

1

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 6/2018
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Γαβριήλ Λιατσής, εισηγήθηκε το
θέμα ως εξής:
Σύμφωνα με την περίπτ. γ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή
καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου
και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζει το τεχνικό πρόγραμμα κατά τις
διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.3463/2006».

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την αναμόρφωση-τροποποίηση του
Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.
Με το αριθ. πρωτ 2965 Τ.Υ/19-10-2018 έγγραφό της η Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου, μας προσκόμισε εισήγηση για την
τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018, ως ακολούθως:
•

Εγγραφή του έργου «Μέτρα προσπελασιμότητας και ασφάλειας σχολικών
μονάδων Δήμου Πύργου», προϋπολογισμού δαπάνης 267.840,00€, με α/α 3
«ΝΕΑ ΕΡΓΑ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ)»

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω να εισηγηθούμε την αναμόρφωση του
Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πύργου και να υποβάλλουμε την πρότασή μας
στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο θα αποφασίσει.
Σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
▪ την εισήγηση του Προέδρου,
▪ την περίπτ. γ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010,
▪ την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου,
η οποία υποβλήθηκε με το αριθ. πρωτ. 2965Τ.Υ/19-10-2018 έγγραφο της,
▪ την ανάγκη να τροποποιηθεί το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Πύργου έτους
2018
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του
Προγράμματος 2018 ως ακολούθως:

Τεχνικού

•

Εγγραφή του έργου «Μέτρα προσπελασιμότητας και ασφάλειας σχολικών
μονάδων Δήμου Πύργου», προϋπολογισμού δαπάνης 267.840,00€, με α/α 3
«ΝΕΑ ΕΡΓΑ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ)»

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/2018.
Για το σκοπό αυτό συντάθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Εκ των Πρακτικών της Εκτελεστικής Επιτροπής
Πύργος 12-11-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΙΑΤΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

