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ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 13ης /2016 τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης του Νομού Δράμας
Στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης στις 15-11-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 μμ,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης του Δήμου
Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ.πρωτ:43/11-11-2016 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 δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν οι
παρακάτω παρόντες:
Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)Κυρίου Κυριάκος
2)Κούσιογλου Θεοδοσία
3)Τζωρτζίου Αναστάσιος
4)Τσιρτσιμάλης Κωνσταντίνος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1)Χαϊτίδου Πηνελόπη
η οποία δεν ήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα
Αριθ. Απόφ:

35/2016

ΘΕΜΑ: Πρόταση για τροποποίηση της αριθ.29/2016 απόφασης του συμβουλίου της
ΔΚ Προσοτσάνης αναφορικά με το τεχνικό πρόγραμμα της ΔΚ έτους 2017
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ενόψει της
κατάρτισης του προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου έτους 2017 το συμβούλιο της ΔΚ
Προσοτσάνης με την αριθ. 29/2016 απόφασή του πρότεινε το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της
Κοινότητας μέχρι του ποσού των 51.400,00 ευρώ. Η απαιτούμενη δαπάνη θα καθοριζόταν από
Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι επειδή τα έργα που προτάθηκαν είναι αρκετά σε
σχέση με το ποσό των 51.400,00 ευρώ που αναλογεί στην Δ.Κοινότητα πρέπει να γίνει χρηματική
κατανομή ανά έργο
Στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2016 υπάρχει πίστωση με τίτλο «Βελτίωση–συντήρηση
περιβάλλοντα χώρου δημοτικού πάρκου Μ.Αλέξανδρος ΔΚ Προσοτσάνης» ποσού 12.600 από ΣΑΤΑ
2015. Επειδή

για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου δεν χρειάζονται οι υπάρχουσες πιστώσεις

προτείνεται η ενίσχυση του ανωτέρω κωδικού από την κατάργηση των ακόλουθων κωδικών:
1.-ΚΑ.30/7135.09

με

τίτλο

«Προμήθεια

πινακίδων

ονοματοδοσίας-αρίθμησης

οδών

ΔΚ

Προσοτσάνης» ποσού 10.000,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2016 και
2.-ΚΑ.25/7312.19 με τίτλο «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ΔΚ Προσοτσάνης» ποσού 12.600,00
ευρώ από ΣΑΤΑ 2016

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις



του άρθρου 208 του Ν.3463/2006



των άρθρων 83 και 266 του Ν.3852/2010

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία όλα τα μέλη εξέφρασαν τις απόψεις τους
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.-Προτείνει την τροποποίηση της αριθ.29/2016 απόφασης της ΔΚ ως προς την χρηματική
κατανομή ανά έργο ως εξής:
1. Ασφαλτοστρώσεις οδών μέχρι ποσού………………………………………………….. 20.000,00 ευρώ
2. Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων μέχρι ποσού …………………………………………. 10.000,00 ευρώ
3. Βελτίωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ΔΚ Προσοτσάνης και αισθητική
αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου μέχρι ποσού……………………….
4. Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών ΔΚ Προσοτσάνης ποσού…

16.400,00 ευρώ
5.000,00 ευρώ

Β.-Προτείνει την ενίσχυση ( με ποσό 22.600,00 ευρώ) του ΚΑ.35/7322.03 με τίτλο
«Βελτίωση–συντήρηση περιβάλλοντα χώρου δημοτικού πάρκου Μ.Αλέξανδρος ΔΚ Προσοτσάνης»
ποσού 12.600 από ΣΑΤΑ 2015 που προκύπτει από την κατάργηση των ακολούθων κωδικών:
1.-ΚΑ.30/7135.09

με

τίτλο

«Προμήθεια

πινακίδων

ονοματοδοσίας-αρίθμησης

οδών

ΔΚ

Προσοτσάνης» ποσού 10.000,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2016 και
2.-ΚΑ.25/7312.19 με τίτλο «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ΔΚ Προσοτσάνης» ποσού 12.600,00
ευρώ από ΣΑΤΑ 2016

ενέργειες.

Γ.-Παραπέμπει την απόφαση αυτή στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για παραπέρα

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 35/2016
Γι’αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Κοινότητας

ΚΥΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

