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ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

Καιείζηε ζε ηακηική ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο, ε νπνία ζα γίλεη με 

ηηλεδιάζκευη μέζφ ηης σπηρεζίας e:Presence.gov.gr, ηελ Πέμπηη 8 Ιοσλίοσ 2021 θαη ώξα 14:00, θαη’ εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55Α/11.03.2020), ηνπ κε αξ. πξση. 

18318/13.03.2020 εγγξάθνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη ησλ κε αξ. πξση. 163/33282/29.05.2020 θαη 

426/77233/13.11.2020 Δγθπθιίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, γηα ηε ιήςε απoθάζεσλ ζηα παξαθάησ ζέκαηα: 

 

1. Λήςε απόθαζεο γηα ππνβνιή πξόηαζεο ρξεκαηνδόηεζεο πξάμεο κε ηίηιν «ΥΧΡΗΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΒΗΟΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΟΝ 

ΓΖΜΟ ΓΟΡΣΤΝΗΑ» ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε», Άμνλα 

Πξνηεξαηόηεηαο: 14 «Γηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο - πξναγσγή ηεο απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ πόξσλ 

(Σ)» ζύκθσλα κε ηελ Πξόζθιεζε ηεο ΔΤΓΔΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ κε θσδηθό 14.6i.26.2-4.1θαη  ηίηιν «Γξάζεηο δηαρείξηζεο 

βηναπνβιήησλ». 

2. Έγθξηζε 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) ηνπ έξγνπ: «Έξγα Γήκνπ Γνξηπλίαο γηα ηελ πξόιεςε 

θαη  αληηκεηώπηζε δεκηώλ πνπ πξνθαινύληαη από ζενκελίεο». 

3. Έγθξηζε 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) ηνπ έξγνπ: «Δπηζθεπή, ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ 

θαη αύιεησλ ρώξσλ θαη ινηπέο δξάζεηο Γήκνπ Γνξηπλίαο». 

4. Καζνξηζκόο ησλ όξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ ζύλαςε ζύκβαζεο ζπιινγήο εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ 

(Ο.Κ.Σ.Ε.) εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο κε εηαηξεία επεμεξγαζίαο θαη αλαθύθισζεο νρεκάησλ, κέινο 

δηθηύνπ Δ.Γ.Ο.Δ. 

5. Απνδνρή δσξεάο νηθνπεδηθήο έθηαζεο ζηελ Σ.Κ. Κακελίηζαο από ηνλ θ. Νηθόιαν Υαξαιακπόπνπιν θαη νξηζκόο 

ζπκβνιαηνγξάθνπ γηα ηελ ζύληαμε ζπκβνιαίνπ. 

6. Οξηζκόο δηθεγόξνπ γηα γλσκνδόηεζε επί ηεο  από 15-10-2020 θαηαγγειίαο ηνπ θ. Γεσξγίνπ Παπαδεκεηξίνπ γηα 

θαηαπάηεζε δεκνηηθνύ ρώξνπ ζηελ Σ.Κ Βαιηεζηλίθνπ. 

7. Οξηζκόο δηθεγόξνπ γηα λα παξαζηαζεί ζηελ έθεζε ηεο Αζθαιηζηηθήο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΑΝΧΝΤΜΟ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΔΗΧΝ Ζ ΔΘΝΗΚΖ» θαηά ηεο αξηζ. 12/2019 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ 

Φσθίδνο.  

8. Οξηζκόο δηθεγόξνπ γηα αγνξά νηθνπέδνπ γηα ηε δεκηνπξγία ΜΑ. 

9. Γηαγξαθή ηειώλ θαη πξνζαπμήζεσλ. 

10. Δηθνζηή Σξίηε (23ε) αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: 

«Δθπόλεζε κειεηώλ θαη πινπνίεζε κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ 

Γνξηπλίαο “ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ" ΑΔ 055 2017Δ05500010», πξνϋπνινγηζκνύ 76.880,00€. 



11. Δηθνζηή ηέηαξηε (24ε) αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: 
«Απνςίισζε παξάπιεπξεο βιάζηεζεο εληόο ησλ ΣΚ ηεο ΓΔ Ζξαίαο», πξνϋπνινγηζκνύ 15.000,00€. 

12. Δηθνζηή πέκπηε (25ε) αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: 
«Πξνκήζεηα αζθαιηνκείγκαηνο γηα επνύισζε ιαθνπβώλ Γήκνπ Γνξηπλίαο (2021)», πξνϋπνινγηζκνύ 24.800,00€. 

13. Δηθνζηή έθηε (26ε) αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: 
«Απνδνρέο θαη Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο έθηαθησλ ππαιιήισλ κέζσ πξνγξάκκαηνο ζπγρξεκαηνδνηνύκελν από ηνλ 
ΟΑΔΓ», πξνϋπνινγηζκνύ 10.000,00€. 

14. Δηθνζηή έβδνκε (27ε) αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: 
«Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», πξνϋπνινγηζκνύ 10.000,00€. 

15. Δηθνζηή όγδνε (28ε) αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: 
«Απνιύκαλζε θαη θαζαξηόηεηα θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη νδώλ, δεκνηηθώλ θηηξίσλ θαη ινηπώλ ππνδνκώλ ηνπ 
Γήκνπ Γνξηπλίαο», πξνϋπνινγηζκνύ 10.000,60€. 

16. Δηθνζηή έλαηε (29ε) αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: 
«Απόδνζε θόξσλ πξνκεζεπηώλ εξγνιάβσλ ει. επαγγεικαηηώλ θιπ», πξνϋπνινγηζκνύ 40.000,00€. 

17. Σξηαθνζηή (30ε) αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Αληίηηκν 
ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θσηηζκό νδώλ, πιαηεηώλ θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο». 

18. Σξηαθνζηή πξώηε (31ε) αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: 
«Απνδνρέο θαη Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο ζρνιηθώλ κνλάδσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο 
ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ». 

19. Σξηαθνζηή δεύηεξε (32ε) αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: 
«Πξνκήζεηα αλαβαζκίζεσλ-εθδόζεσλ εθαξκνγώλ πιεξνθνξηθήο-ινγηζκηθώλ», πξνϋπνινγηζκνύ 150,00€. 

20. Έγθξηζε 6εο αλακόξθσζεο Πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2021 ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ 
Γήκνπ Γνξηπλίαο. 

21. Έγθξηζε 7εο αλακόξθσζεο Πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2021 ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ 
Γήκνπ Γνξηπλίαο. 

22. Έγθξηζε 8εο αλακόξθσζεο Πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2021 ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ 
Γήκνπ Γνξηπλίαο. 
 
 

ΘΕΜΑΣΑ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΟ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΤ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ (ΘΕΟΚΣΙΣΟ)   
1. Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 980,00 €  γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο: «Καζαξηζκόο - απνςίισζε θαη εππξεπηζκόο 

ρσξηνύ Σ.Κ. Θενθηίζηνπ». 
2. Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 1.860,00 € γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο: «Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ από νηθίεο 

ειηθησκέλσλ θαη αλήκπνξσλ αηόκσλ ζε ζεκείν ζπγθέληξσζεο ζηελ Σ.Κ. Θενθηίζηνπ».  
3. Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 8.680,00 € γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο: «Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο (1) δηακόξθσζεο - 

δεκηνπξγίαο θνηλνηηθώλ νδώλ πξόζβαζεο θαη ρώξσλ ζηάζκεπζεο γηα νρήκαηα πξνο θαηνηθίεο Γεκ. Κ. Μπνύξε – Φση. Κ. 
Μπνύξε – Παλ. Κ. Γηακά – Κώζη Γ. Κνύδηνπ – Γεκ. Κ. Γεκήηξνπια, (2) δηακόξθσζεο - δεκηνπξγίαο θνηλνηηθήο νδνύ πξνο θαηνηθίεο 
Κσλ. Αλδξ. Οηθνλόκνπ – Αλαζ. Γεκ. Γηακά θαη (3) θαη δηάζηξσζεο ραιηθηνύ ζηνλ ειαηώλα ηνπ ζρνιείνπ».  

4. Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 11.740,00€ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο: «Δπέθηαζε νδηθνύ θσηηζκνύ ζπλνιηθνύ κήθνπο 
πεξίπνπ 970m, ιόγσ παληεινύο έιιεηςεο ή επάξθεηαο γηα ηελ αζθαιή θίλεζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνύ, (1) από ην αγξνηηθό 
ηαηξείν θαη πξνο ηελ έμνδν ηνπ ρσξηνύ πξνο  Γξαθνβνύλη, κήθνπο πεξίπνπ 300m, (2) απν ηελ θεληξηθή πιαηεία πξνο ην δξόκν ηεο 
δεμακελήο κέρξη ηελ νηθία ηνπ Αλ. σηεξαθόπνπινπ, κήθνπο πεξίπνπ 320m θαη (3) από ην πίζσ κέξνο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζε ηξεηο 
θαηεπζύλζεηο. πξνο ηα Αιώληα, ηα θαθελεία θαη  πξνο ηελ έμνδν ηνπ ρσξηνύ γηα Σξίπνιε, κήθνπο πεξίπνπ 350m». 

5. Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 2.257,00€ γηα ηελ: «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θάγθεινπ ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο θνηλόηεηαο, ζην 
λεθξνηαθείν θαη ζην αληιηνζηάζην ύδαηνο ηεο Σ.Κ. Θενθηίζηνπ». 

6. Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 2.450,00€ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο: «πληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ κεηαιιηθώλ 
θαηαζθεπώλ ηνπ ζρνιείνπ (αζινπαηδηάο, παηδηθήο ραξάο, κεηαιιηθήο ζπξόκελεο πόξηαο θιπ) θαη ησλ παγθαθηώλ ηεο Σ.Κ. 
Θενθηίζηνπ». 
 

Ο πρόεδρος ηης Οικονομικής Επιηροπής 
 
  
 

Εσζηάθιος  Υαρ. Κούλης 
                                                                                              Δήμαρτος Γορησνίας 



 

ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο ηαθηηθνύ κέινπο θαιείηαη αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 
Κνηλ. Αλαπιεξσκαηηθά κέιε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο: Γεκάθν ηαύξν, Μπέηζα Παλαγηώηα, Μπαξνύηζα Νεθηάξην, 
ηξίθν Γεκήηξην, Σζηόγθα Ησάλλε, Γεσξγαθόπνπιν Υαξάιακπν. 
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