
  

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ 

ΓΗΜΟ ΓΟΡΣΤΝΙΑ 

Γημηηζάνα, 02.07.2021 

Αρ. πρφη.: 5.380 

  

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

  

Προς: 

Γήμαρτο Γορησνίας 

κ. Δσζηάθιο Υαρ. Κούλη 

κ. κ. Γημοηικούς σμβούλοσς 

 κ. κ. Πρόεδροσς Κοινοηήηφν Γ. Γορησνίας 

  

  

Καλείζηε ζε ηακηική ζςνεδπίαζη ηος Γημοηικού Σςμβοςλίος, η οποία θα γίνει με 

ηηλεδιάζκευη μέζφ ηης σπηρεζίας e:Presence.gov.gr, ηην Πέμπηη 08 Ιοσλίοσ 2021 και ώπα 

17:00, καη’ εθαπμογή ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 10 παπ. 1 ηηρ Ππάξηρ Νομοθεηικού 

Πεπιεσομένος (ΦΔΚ 55Α/11.03.2020), ηος με απ.ππυη. 18318/13.03.2020 εγγπάθος ηος 

Υποςπγείος Δζυηεπικών και ηυν με απ.ππυη. 163/33282/29.05.2020 και 426/77233/13.11.2020 

Δγκςκλίυν ηος Υποςπγείος Δζυηεπικών, για ηη λήτη αποθάζευν ζηα καηυηέπυ: 
 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ: 

 

1. Δκμίζθυζη δημοηικήρ πιζίναρ ζηην Τοπική Κοινόηηηα Γημηηζάναρ. 

2. Δκμίζθυζη δημοηικού ακινήηος ζηην Τοπική Κοινόηηηα Μαγοςλιάνυν. 

3. Δκμίζθυζη δημοηικού ακινήηος ζηον οικιζμό Μοςπιά ηηρ Τοπικήρ Κοινόηηηαρ Ποςπναπιάρ. 

4. Δκμίζθυζη δημοηικού ακινήηος ζηην Τοπική Κοινόηηηα Σύπναρ. 

5. Αίηημα ηος κος Θεόδυπος Κακούπη, δημόηη Τοπικήρ Κοινόηηηαρ Βελημασίος. 

6. Αίηημα ηος κος Κυνζηανηίνος Αλβενιώηη, δημόηη Τοπικήρ Κοινόηηηαρ Αγίος Ιυάννη 

Ηπαίαρ. 

7. Αίηημα ηηρ καρ Κυνζηανηίναρ Παπαλάμππος, δημόηη Τοπικήρ Κοινόηηηαρ Βςηίναρ. 

8. Αίηημα ηηρ Ένυζηρ Γημηηπιυηών (Γιβπιηζιυηών) Γήμηηπαρ Γοπηςνίαρ «Ο ΑΓΙΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ». 

9. Αίηημα ηηρ Αθληηικήρ Ένυζηρ Γημηηζάναρ. 

10. Έγκπιζη εικοζηήρ ηπίηηρ (23ηρ) αναμόπθυζηρ πποϋπολογιζμού οικονομικού έηοςρ 2021 για 

ηην κάλςτη ηηρ δαπάνηρ: «Δκπόνηζη μελεηών και ςλοποίηζη μέηπυν και μέζυν 

πςποπποζηαζίαρ ζε ζσολικέρ μονάδερ ηος Γήμος Γοπηςνίαρ “ΦΙΛΟΓΗΜΟΣ ΙΙ" ΣΑΔ 055 

2017ΣΔ05500010», πποϋπολογιζμού 76.880,00€. 

11. Έγκπιζη εικοζηήρ ηέηαπηηρ (24ηρ) αναμόπθυζηρ πποϋπολογιζμού οικονομικού έηοςρ 2021 

για ηην κάλςτη ηηρ δαπάνηρ: «Αποτίλυζη παπάπλεςπηρ βλάζηηζηρ ενηόρ ηυν ΤΚ ηηρ ΓΔ 

Ηπαίαρ», πποϋπολογιζμού 15.000,00€. 

12. Έγκπιζη εικοζηήρ πέμπηηρ (25ηρ) αναμόπθυζηρ πποϋπολογιζμού οικονομικού έηοςρ 2021 για 

ηην κάλςτη ηηρ δαπάνηρ: «Ππομήθεια αζθαληομείγμαηορ για επούλυζη λακκοςβών Γήμος 

Γοπηςνίαρ (2021)», πποϋπολογιζμού 24.800,00€. 

13. Έγκπιζη εικοζηήρ έκηηρ (26ηρ) αναμόπθυζηρ πποϋπολογιζμού οικονομικού έηοςρ 2021 για 

ηην κάλςτη ηηρ δαπάνηρ: «Αποδοσέρ και Δπγοδοηικέρ Διζθοπέρ έκηακηυν ςπαλλήλυν μέζυ 

ππογπάμμαηορ ζςγσπημαηοδοηούμενο από ηον ΟΑΔΓ», πποϋπολογιζμού 10.000,00€. 



14. Έγκπιζη εικοζηήρ έβδομηρ (27ηρ) αναμόπθυζηρ πποϋπολογιζμού οικονομικού έηοςρ 2021 για 

ηην κάλςτη ηηρ δαπάνηρ: «Αμοιβέρ νομικών και ζςμβολαιογπάθυν», πποϋπολογιζμού 

10.000,00€. 

15. Έγκπιζη εικοζηήρ όγδοηρ (28ηρ) αναμόπθυζηρ πποϋπολογιζμού οικονομικού έηοςρ 2021 για 

ηην κάλςτη ηηρ δαπάνηρ: «Απολύμανζη και καθαπιόηηηα κοινόσπηζηυν σώπυν και οδών, 

δημοηικών κηιπίυν και λοιπών ςποδομών ηος Γήμος Γοπηςνίαρ», πποϋπολογιζμού 10.000,60€. 

16. Έγκπιζη εικοζηήρ έναηηρ (29ηρ) αναμόπθυζηρ πποϋπολογιζμού οικονομικού έηοςρ 2021 για 

ηην κάλςτη ηηρ δαπάνηρ: «Απόδοζη θόπυν ππομηθεςηών επγολάβυν ελ. επαγγελμαηιών 

κλπ», πποϋπολογιζμού 40.000,00€. 

17. Έγκπιζη ηπιακοζηήρ (30ηρ) αναμόπθυζηρ πποϋπολογιζμού οικονομικού έηοςρ 2021 για ηην 

κάλςτη ηηρ δαπάνηρ: «Ανηίηιμο ηλεκηπικού πεύμαηορ για θυηιζμό οδών, πλαηειών και 

κοινόσπηζηυν σώπυν και παπαγυγικήρ διαδικαζίαρ». 

18. Έγκπιζη ηπιακοζηήρ ππώηηρ (31ηρ) αναμόπθυζηρ πποϋπολογιζμού οικονομικού έηοςρ 2021 

για ηην κάλςτη ηηρ δαπάνηρ: «Αποδοσέρ και Δπγοδοηικέρ Διζθοπέρ πποζυπικού καθαπιόηηηαρ 

ζσολικών μονάδυν με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος». 

19. Έγκπιζη ηπιακοζηήρ δεύηεπηρ (32ηρ) αναμόπθυζη πποϋπολογιζμού οικονομικού έηοςρ 2021 

για ηην κάλςτη ηηρ δαπάνηρ: «Ππομήθεια αναβαθμίζευν-εκδόζευν εθαπμογών 

πληποθοπικήρ-λογιζμικών», πποϋπολογιζμού 150,00€. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
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