
  

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ 

ΓΗΜΟ ΓΟΡΣΤΝΙΑ 

Γημηηζάνα, 30.07.2021 

Αρ. πρφη.: 6.378 

  

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

  

Προς: 

Γήμαρτο Γορησνίας 

κ. Δσζηάθιο Υαρ. Κούλη 

κ. κ. Γημοηικούς σμβούλοσς 

 κ. κ. Πρόεδροσς Κοινοηήηφν Γ. Γορησνίας 

  

  

Καιείζηε ζε ηακηική ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία ζα γίλεη με 

ηηλεδιάζκευη μέζφ ηης σπηρεζίας e:Presence.gov.gr, ηην Σεηάρηη 04 Ασγούζηοσ 2021 θαη 

ψξα 17:00, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ 

Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55Α/11.03.2020), ηνπ κε αξ.πξση. 18318/13.03.2020 εγγξάθνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ησλ κε αξ.πξση. 163/33282/29.05.2020 θαη 426/77233/13.11.2020 

Δγθπθιίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζηα θαησηέξσ: 
 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ: 

 

1. Απνδνρή επηρνξήγεζεο πνζνχ 5.000€ απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή Έλσζε Γήκσλ Πεινπνλλήζνπ 

γηα ελίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ησλ Γήκσλ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. 

2. Καζνξηζκφο – παξάηαζε σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο θαηαζηεκάησλ Γήκνπ Γνξηπλίαο. 

3. Αίηεκα ηεο εηαηξείαο «Δδαθνκεραληθή Α.Σ.Δ.» γηα ρνξήγεζε άδεηαο εθηέιεζεο γεσηξήζεσλ. 

4. Αίηεκα ηνπ θνπ Ισάλλε ηξίθνπ, Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Ππξξή γηα έγθξηζε 

εξγαζηψλ. 

5. Αίηεκα ηνπ θνπ Φψηηνπ Καηζνχιηα, Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Βπηίλαο γηα απνδνρή 

δσξεάο εηο κλήκε Κψζηα Παλαγφπνπινπ. 

6. Αίηεκα ηνπ θνπ Γεκήηξηνπ Κνθθαιηάξε, Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Λάζηαο γηα 

έγθξηζε εξγαζηψλ. 

7. Αίηεκα ηνπ θνπ Θεφδσξνπ Κπξηαδή, δεκφηε Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Αγίνπ Ισάλλε Ηξαίαο γηα 

έγθξηζε εξγαζηψλ. 

8. Αίηεκα Δθπνιηηηζηηθνχ & Δμσξατζηηθνχ πιιφγνπ Σξηπνηακηάο – Καπειίηζαο γηα έγθξηζε 

εξγαζηψλ. 

9. Αίηεκα ηνπ θνπ Γεψξγηνπ Καςή, δεκφηε Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Υψξαο γηα επέθηαζε ηνπ 

δηθηχνπ πδξνδφηεζεο. 

10. Αίηεκα ηνπ θνπ Ισάλλε Λαγνχ, δεκφηε Σνπηθήο Κνηλφηεηαο ηεκλίηζαο, δηα ηεο θαο 

Αηθαηεξίλεο Μετκέηε γηα επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ πδξνδφηεζεο. 

11. Αίηεκα ηνπ θνπ Υξήζηνπ Γνπξίδα, δεκφηε Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Μνλαζηεξαθίνπ γηα επέθηαζε 

ηνπ δηθηχνπ πδξνδφηεζεο. 

12. Αίηεκα Ιεξέσο Παλαγηψηε Ρήγα γηα ηελ παξαρψξεζε δεκνηηθνχ ρψξνπ γηα ηε δηεμαγσγή 

εθδειψζεσο.  

13. Αίηεκα ηνπ θνπ Γεσξγίνπ Καηζηψλε, δεκφηε Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Βπδηθίνπ γηα ηελ 

παξαρψξεζε δεκνηηθνχ ρψξνπ γηα ηε δηεμαγσγή εθδειψζεσο.   



14. Αίηεκα Δθπνιηηηζηηθνχ & Δμσξατζηηθνχ πιιφγνπ Σξηπνηακηάο – Καπειίηζαο γηα ηελ 

παξαρψξεζε δεκνηηθνχ ρψξνπ γηα ηε δηεμαγσγή εθδειψζεσο. 

15. Αίηεκα Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ Βαιηεζηλίθνπ γηα ηελ παξαρψξεζε δεκνηηθνχ ρψξνπ γηα ηε 

δηεμαγσγή εθδειψζεσο. 

16. Τινηφκεζε δέλδξσλ ζηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο.   

17. Έγθξηζε ηξηαθνζηήο ηξίηεο (33εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 γηα 

ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Δπηρνξεγήζεηο γηα εμφθιεζε ιεμηπξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ», 

πξνυπνινγηζκνχ 67.254,12 €. 

18. Έγθξηζε ηξηαθνζηήο ηέηαξηεο (34εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 

γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδψλ γξαθείνπ», πξνυπνινγηζκνχ 

7.000,00€. 

19. Έγθξηζε ηξηαθνζηήο πέκπηεο (35εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 

γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «πκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο ζηελ κεηνρηθή ζχλζεζε ηνπ 

Αλαπηπμηαθνχ Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο  Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ κε ηελ 

επσλπκία ''ΜΟΡΙΑ ΑΔ Α.Ο.Σ.Α.''», πξνυπνινγηζκνχ 6.400,00 €. 

20. Έγθξηζε ηξηαθνζηήο έθηεο (36εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 γηα 

ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Δπέθηαζε δηθηχνπ Γεκνηηθνχ Φσηηζκνχ Γήκνπ Γνξηπλίαο 2021», 

πξνυπνινγηζκνχ 20.000,00 €. 

21. Έγθξηζε ηξηαθνζηήο έβδνκεο (37εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 

γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Αληηθαηάζηαζε Δζσηεξηθνχ Γηθηχνπ Ύδξεπζεο Σ.Κ. Ράθηε 

(ΑΣΑ 2020-2021)», πξνυπνινγηζκνχ 3.146,86 €. 

22. Έγθξηζε ηξηαθνζηήο φγδνεο (38εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 

γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Δπηζθεπή δεκνηηθψλ θηηξίσλ (Παχιηαο-Ληβαδαθίνπ-

Αεηνξξάρεο)», πξνυπνινγηζκνχ 28.448,79€. 

23. Έγθξηζε ηξηαθνζηήο έλαηεο (39εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 

γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Φφξησζε απνξξηκκάησλ Γήκνπ Γνξηπλίαο γηα κεηαθνξά ζε 

αδεηνδνηεκέλν ρψξν», πξνυπνινγηζκνχ 28.520,00€. 

24. Έγθξηζε ηεζζαξαθνζηήο (40εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 γηα 

ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Απνςίισζε παξάπιεπξεο βιάζηεζεο ησλ Σ.Κ. ηεο Γ.Δ. Σξνπαίσλ 

& Κνληνβαδαίλεο», πξνυπνινγηζκνχ 15.000,00€. 

25. Έγθξηζε ηεζζαξαθνζηήο πξψηεο (41εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2021 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Πξνκήζεηα αζθαιηνκείγκαηνο γηα επνχισζε ιαθνπβψλ 

Γήκνπ Γνξηπλίαο (2021)», πξνυπνινγηζκνχ 12.400,00€. 

26. Έγθξηζε ηεζζαξαθνζηήο δεχηεξεο (42εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2021 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ Τπεξεζίαο Σερληθψλ 

έξγσλ», πξνυπνινγηζκνχ 1.500,00€. 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

 

 

ΑΠΟΣΟΛΟ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ 
 

 

 


