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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
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ΘΕΜΑ
Υποβολή
πρότασης
στο
πρόγραμμα «Πράσινες Αγροτικές
και Νησιωτικές Κοινότητες – Νέο
97 Πρότυπο Ανάπτυξης»
Εισήγηση Τ. Σ. Κοντοβάζαινας
για έγκριση εργασιών σε
δημοτικό χώρο από ιδιώτη.
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Συνέχιση
διαδικασίας
για
ύδρευση του συνοικισμού Αγίου
Νικολάου Λαγκαδίων με βάση
την απόφαση 200/2011 Δ.Σ. του
Δήμου Γορτυνίας.
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Έγκριση κανονισμού ύδρευσης
Δήμου Γορτυνίας.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εγκρίθηκε η σύνταξη προμελέτης η οποία θα κατατεθεί
για έγκριση από το Δ.Σ. σε επόμενη συνεδρίαση.

Εγκρίθηκαν εργασίες από ιδιώτη σε δημοτικό χώρο
(παιδική χαρά) στην Τ. Κ. Κοντοβάζαινας με εισήγηση
του Τοπικού Συμβουλίου και της τεχνικής υπηρεσίας του
Δήμου.
Το Δ.Σ. αποφάσισε την ανάκληση – κατάργηση
προηγούμενης απόφασης (του Δήμου Λαγκαδίων) η
οποία ήταν ανενεργός και αφορούσε στην διαδικασία
υδροδότησης του συνοικισμού Αγίου Νικολάου και τη
συνέχιση της διαδικασίας με την απόφαση Δήμου
Γορτυνίας.
Εγκρίθηκε ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου Γορτυνίας
μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και θα
ανακοινωθεί ολόκληρη η απόφαση στα αποκεντρωμένα
γραφεία των δημοτικών ενοτήτων για ενημέρωση των
πολιτών.
Αιτήσεις υδροδότησης
εκτός Εγκρίθηκε η χορήγηση παροχής ύδρευσης στους
οικισμού στις Τ.Κ. Βυτίνας και αιτούντες.
Ράδου.
Συμμετοχή του Δήμου
στην Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου σε εκθέσεις αφού
έκθεση Αρκαδικό Πανόραμα και υπάρξει το ανάλογο ενδιαφέρον από φορείς και
σε
εκθέσεις
τουριστικής επαγγελματίες του Δήμου Γορτυνίας που παράγουν
προβολής, τοπικών προϊόντων τοπικά προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες ή έχουν να
κ.λ.π.
προβάλουν πολιτιστικές δραστηριότητες.
Αξιοποίηση
ακινήτου
στην Εγκρίθηκε εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για
Τοπική Κοινότητα Σύρνας.
συμβιβαστική λύση προηγούμενης Σύμβασης και
αποφασίστηκε εκ νέου η δημοπράτηση για μίσθωση του
ακινήτου.
Έγκριση υποβολής αίτησης για τη Εγκρίθηκε η υποβολή αίτησης και του σχετικού
λήψη
επιβεβαίωσης εγχειριδίου διαδικασιών και εξουσιοδοτήθηκε ο
διαχειριστικής επάρκειας τύπου Δήμαρχος για τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να
Α, Β και Γ και του εγχειριδίου επιβεβαιωθεί από τον αρμόδιο φορέα η διαχειριστική
διαδικασιών
διαχειριστικής επάρκεια στο Δήμο Γορτυνίας.
επάρκειας του Δήμου Γορτυνίας.
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τίτλο Εγκρίθηκε η εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα και τον

«Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής
Υποστήριξης Δήμου Γορτυνίας»
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Τεχνική
Υποστήριξη
Εφαρμογής»,
εγγραφή
στο
τεχνικό πρόγραμμα και τον
προϋπολογισμό
οικονομικού
έτους 2012.
Έγκριση δαπανών
για την
πραγματοποίηση εκδηλώσεων.
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προϋπολογισμό της πράξης «Υπηρεσίες Συμβούλων
Τεχνικής Υποστήριξης Δήμου Γορτυνίας» η οποία
εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα με
προϋπολογισμό 50.000,00 €.

Εγκρίθηκαν οι δαπάνες για τις εκδηλώσεις που θα
πραγματοποιηθούν στο επόμενο διάστημα:
1.Οργάνωση λαϊκού αγώνα ορεινού τριάθλου στη Λίμνη
του Λάδωνα
2.Εκδήλωση για την επέτειο της Α’ Πελοποννησιακής
Γερουσίας στη Στεμνίτσα
3.Διοργάνωση έκθεσης αγροτικών προϊόντων με
βραβεύσεις και ημερίδα με θέμα την κτηνοτροφία στο
Κοκκορά.
Έγκριση
προϋπολογισμού Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της ΔΗ.ΚΕ.Γ. συνολικού
Δημοτικής
Κοινωφελούς ύψους 493.450,00 €.
Επιχείρησης Δήμου Γορτυνίας.
Έγκριση
απομαγνητοφώνησης Εγκρίθηκε η απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων του
συνεδριάσεων
Δ.Σ.
από Δ.Σ. από εξωτερικούς συνεργάτες και η αναμόρφωση του
εξωτερικούς
συνεργάτες και προϋπολογισμού με ποσό 12.000,00 € για την κάλυψη της
εγγραφή της δαπάνης στον απαιτούμενης δαπάνης.
προϋπολογισμό.
Διαγραφή τελών ύδρευσης με Εγκρίθηκε η διαγραφή οφειλόμενων ποσών μετά από
εισήγηση
της
Οικονομικής εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας και της Οικονομικής
Επιτροπής.
Επιτροπής.
Προσλήψεις προσωπικού δίμηνης Εγκρίθηκε η πρόσληψη εργαζομένων συνολικού αριθμού
απασχόλησης για τις ανάγκες 20 ατόμων.
πυρασφάλειας
και
πυροπροστασίας.
Προσλήψεις προσωπικού δίμηνης Εγκρίθηκε η πρόσληψη εργαζομένων συνολικού αριθμού
απασχόλησης για τις υπηρεσίες 24 ατόμων.
ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εγκρίθηκε η εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας για την
2012.
αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2012.
Ψήφισμα του Δ.Σ. ενόψει Το Δ.Σ. μετά από καταγγελίες κλιμακίου του Κ.Κ.Ε. για
εκλογών 17 Ιουνίου 2012 με προκλήσεις και εντάσεις, που δημιουργήθηκαν κατά την
αφορμή
εντάσεις
που διάρκεια του προεκλογικού αγώνα στις εκλογές της 6ης
δημιουργήθηκαν
κατά
την Μαΐου και παρακώλυση προεκλογικής εκστρατείας,
διεξαγωγή των εκλογών της 6ης εξέδωσε σχετικό ψήφισμα.
Μαΐου.
Έγκριση
δαπάνης
για
τη Το Δ.Σ. ενέκρινε πίστωση 2.850,00 € στη μνήμη της
διαμόρφωση μνημείου Καρδάση θανούσης η οποία κληροδότησε στο Δήμο μια πέτρινη
Λεμονιάς.
οικία στη Δημητσάνα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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