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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4ης /2016 τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης του Νομού Δράμας

Στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης στις 18-4-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00
μμ,

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης

του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ.πρωτ: 20/14-4-2016 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 & 89 του Ν.3852/2010 η οποία
επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε νόμιμα.
Διαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο πέντε(5) μελών παραβρέθηκαν οι παρακάτω παρόντες:
Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)Κυρίου Κυριάκος
2) Τζωρτζίου Ανέστης
3)Κούσιογλου Θεοδοσία
4)Τσιρτσιμάλης Κωνσταντίνος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1)Χαϊτίδου Πηνελόπη
Η οποία δεν ήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα
Αριθ. Απόφ:
θΕΜΑ:
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Πρόταση για τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων της Δημοτικής
Κοινότητας Προσοτσάνης έτους 2016

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι μία από τις
αρμοδιότητες του συμβουλίου της ΔΚ, όπως ορίζεται στο άρθρο

83 παρ. 2

περ.στ΄ του

Ν.3852/2010 είναι να εκφράζει γνώμες και να διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του
πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του Δήμου, σχετικά με την
εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί.
Ενόψει της κατάρτισης του προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου για το έτος
2016 αποφασίστηκε μεταξύ άλλων και η κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση δικτύου
ύδρευσης

δρόμου

έμπροσθεν

αίθουσας

πολλαπλών

ΚΑ.25/7312.13 προύπολογισμού 12.600,00 ευρώ

χρήσεων

ΔΚ

Προσοτσάνης»

του

Η μελέτη όμως για την κατασκευή του έργου που αρχικά ήταν σε προτεραιότητα να
κατασκευαστεί, είναι πολύ μεγαλύτερη των 12.600,00 ευρώ και επειδή στο δημοτικό πάρκο
«Μ.Αλέξανδρος»

παρουσιάστηκε

περιβάλλοντος χώρου,

έκτακτη

ανάγκη

βελτίωσης

και

συντήρησης

του

λόγω επικινδυνότητας και προξένησης ατυχήματος, πρότεινε ο

Πρόεδρος την κατάργηση του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης

δρόμου έμπροσθεν

αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ΔΚ Προσοτσάνης» και την εγγραφή νέου έργου με τίτλο
«Βελτίωση-συντήρηση

περιβάλλοντος

χώρου

δημοτικού

πάρκου

«Μ.Αλέξανδρος»

μεταφέροντας την πίστωση του καταργούμενου έργου και εγγράφοντας αυτή για την εκτέλεση
του νέου)
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε τις σχετικές
διατάξεις το άρθρο 83 παρ. 2 του Ν. 3852/2010
Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία τα μέλη συμφώνησαν με την πρόταση του
Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.-Προτείνει την τροποποίηση του προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2016 της
ΔΚ Προσοτσάνης με την κατάργηση του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης δρόμου
έμπροσθεν αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ΔΚ Προσοτσάνης» προύπολογισμού

12.600,00

ευρώ (ΣΑΤΑ 2015), και την εγγραφή νέου έργου «Βελτίωση-συντήρηση περιβάλλοντος
χώρου δημοτικού πάρκου «Μ.Αλέξανδρος» προύπολογισμού 12.600,00 ευρώ (ΣΑΤΑ).
Β.-Παραπέμπει την απόφαση στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για τις περαιτέρω
ενέργειες.Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό
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Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Η Γραμματέας
υπογραφή

Τα Μέλη
υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της ΔΚ

ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

