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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 Σπκβνπιίνπ, ε νπνία ζα γίλεη με 

ηηλεδιάζκευη μέζφ ηης σπηρεζίας e:Presence.gov.gr, ηην Γεσηέρα 06 επηεμβρίοσ 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 

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

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

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ: 

 

1. Απνδνρή πνζνχ 29.920,00€ απφ πηζηψζεηο ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα ηελ θάιπςε 

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο. 

2. Απνδνρή έθηαθηεο επηρνξήγεζεο πνζνχ 65.400,00€ πξνο θάιπςε έθηαθησλ θαη 

επηηαθηηθψλ αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ θνξσλντνχ SARS–CoV–2. 

3. Απνδνρή ρξεκαηνδφηεζεο πνζνχ 300.000,00€ γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε δεκηψλ 

θαη θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο. 

4. Ολνκαηνδνζία ηνπ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ ηεο Τνπηθήο  Κνηλφηεηαο Βειεκαρίνπ. 

5. Αίηεκα ηνπ θνπ Αιέμαλδξνπ Φφιε, Πξνέδξνπ ηνπ Διιεληθνχ κε Κεξδνζθνπηθνχ 

Σσκαηείνπ “Jaguar Club of Greece”. 

6. Δπηθαηξνπνίεζε ηεο κε αξ.76/2002 Απφθαζεο Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ πξψελ Γήκνπ 

Ηξαίαο κε ζέκα: «Παξαρψξεζε ρξήζεο ηνπ ηέσο Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ Καθνπξαίτθσλ ζηνλ 

Πνιηηηζηηθφ Σχιινγν ησλ Απαληαρνχ Καθνπξαίσλ».  

7. Γεκηνπξγία πξφζβαζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξία (Α.κεΑ.) ζην Αξρνληηθφ Αλησλφπνπινπ ζηελ 

Τνπηθή Κνηλφηεηα Γεκεηζάλαο. 

8. Πξνγξακκαηηζκφο δξάζεσλ θαη ελέξγεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ απφ ηηο ππξθαγηέο ζην Γήκν Γνξηπλίαο. 

9. Έγθξηζε ηεζζαξαθνζηήο ηξίηεο (43εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2021 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ 

απαζρνινχκελν ζηελ ππξνπξνζηαζία», πξνυπνινγηζκνχ 6.000,00€. 

10. Έγθξηζε ηεζζαξαθνζηήο ηέηαξηεο (44εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2021 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ 

νδψλ, Πιαηεηψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο». 

11. Έγθξηζε ηεζζαξαθνζηήο πέκπηεο (45εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2021 γηα ηε ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε εζφδσλ «Δπηρνξεγήζεηο γηα ππξνπξνζηαζία πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο». 



12. Έγθξηζε ηεζζαξαθνζηήο έθηεο (46εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2021 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Σπληήξεζε θαη επηζθεπή νρεκάησλ θαη ινηπψλ 

κεραλεκάησλ», πξνυπνινγηζκνχ 37.200,00€. 

13. Έγθξηζε ηεζζαξαθνζηήο έβδνκεο (47εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2021 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Δπηρνξεγήζεηο ζε αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο θαη 

ζσκαηεία», πξνυπνινγηζκνχ 5.000,00€. 
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