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Καζά Δημήτριο 
Κατή Χρήστο  
Μπόρα Δημήτριο  
Καγιούλη Ευστάθιο 
Συριόπουλο Λεωνίδα 
Γιαννόπουλο Ιωάννη  
Δημόπουλο Γεώργιο  
Λύτρα Μιλτιάδη 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας, η οποία θα γίνει με 

τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, την Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021 και ώρα 13:30, κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55Α/11.03.2020), του με 

αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και των με αρ. πρωτ. 163/33282/29.05.2020 και 

426/77233/13.11.2020 Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη λήψη απoφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

 

1. Παράταση χρηματοδότησης του Δήμου Γορτυνίας για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που 

προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) (ΑΔΑ: 7ΥΛΑ465ΧΘ7- 46Μ)  σε βάρος των πιστώσεων του έργου : 

2003ΣΕ05500005. 

2.  Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου: «Περιφερειακός δρόμος Ελληνικού Δήμου Γορτυνίας (από τον Άγιο 

Ιωάννη έως τη διασταύρωση Καλυβάκια)» εκτιμώμενης αξίας με ΦΠΑ 80.000,00€. 

3. Έγκριση πρακτικού Νο 2 διαγωνισμού  και κατακύρωση σύμβασης για την υπηρεσία: «Μεταφορά στερεών μη 

επικίνδυνων αποβλήτων σε χώρο επεξεργασίας»  

4. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων 

(Ο.Κ.Τ.Ζ.) εντός των ορίων του Δήμου Γορτυνίας με εταιρεία επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχημάτων, μέλος 

δικτύου Ε.Δ.Ο.Ε. 

5. Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου κ. Καρνέζη Αθανάσιου για την εξώδικη διαμαρτυρία του κ. Δημητρίου 

Κοκκαλιάρη, Προέδρου της Τ.Κ. Λάστας. 

6. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της απόφασης Α90/2021 του 

Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης. 

7. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση για την εξώδικη διαμαρτυρία του κ. Κωνσταντίνου Κούτρου. 

8. Έγκριση πίνακα αμοιβών - δαπανών του δικηγόρου Αθανάσιου Καρνέζη. 

9. Έγκριση πίνακα αμοιβών - δαπανών του δικηγόρου Απόστολου Σίνη. 

10. Παραγραφές υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Γορτυνίας. 

11. Αποδεσμεύσεις αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης. 

12. Τριακοστή τρίτη (33η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: 

«Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων», προϋπολογισμού 67.254,12 €. 

13. Τριακοστή τέταρτη (34η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: 
«Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου», προϋπολογισμού 7.000,00 €. 



14. Τριακοστή πέμπτη (35η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: 
«Συμμετοχή του Δήμου Γορτυνίας στην μετοχική σύνθεση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
της  Περιφέρειας Πελοποννήσου με την επωνυμία ''ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ Α.Ο.Τ.Α.''», προϋπολογισμού 6.400,00 €. 

15. Τριακοστή έκτη (36η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: 
«Επέκταση δικτύου Δημοτικού Φωτισμού Δήμου Γορτυνίας 2021», προϋπολογισμού 20.000,00 €. 

16. Τριακοστή έβδομη (37η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: 
«Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Ράφτη (ΣΑΤΑ 2020-2021)», προϋπολογισμού 3.146,86 €. 

17. Τριακοστή όγδοη (38η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: 
«Επισκευή δημοτικών κτιρίων (Παύλιας-Λιβαδακίου-Αετορράχης)», προϋπολογισμού 28.448,79€. 

18. Τριακοστή ένατη (39η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: 
«Φόρτωση απορριμμάτων Δήμου Γορτυνίας για μεταφορά σε αδειοδοτημένο χώρο», προϋπολογισμού 
28.520,00€. 

19. Τεσσαρακοστή (40η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: 
«Αποψίλωση παράπλευρης βλάστησης των Τ.Κ. της Δ.Ε. Τροπαίων & Κοντοβαζαίνης», προϋπολογισμού 
15.000,00€. 

20. Τεσσαρακοστή πρώτη (41η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της 
δαπάνης: «Προμήθεια ασφαλτομείγματος για επούλωση λακουβών Δήμου Γορτυνίας (2021)», προϋπολογισμού 
12.400,00€. 

21. Τεσσαρακοστή δεύτερη (42η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της 
δαπάνης: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Υπηρεσίας Τεχνικών έργων», προϋπολογισμού 1.500,00€. 

22. Έγκριση 9ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του 

Δήμου Γορτυνίας. 

23. Έγκριση 10ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του 

Δήμου Γορτυνίας. 

 
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 
  
 

Ευστάθιος  Χαρ. Κούλης 
                                                                                              Δήμαρχος Γορτυνίας 

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους καλείται αναπληρωματικό μέλος. 
Κοιν. Αναπληρωματικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής: Δημάκο Σταύρο, Μπέτσα Παναγιώτα, Μπαρούτσα Νεκτάριο, 
Στρίκο Δημήτριο, Τσιόγκα Ιωάννη, Γεωργακόπουλο Χαράλαμπο. 
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