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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 Τρίτη 05 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14:00, 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. Έγκριση τεχνικής μελέτης και καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή, επισκευή και 
συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Γορτυνίας». 

2. Έγκριση πρακτικού  Νο1 του έργου: «Περιφερειακός δρόμος Ελληνικού Δήμου Γορτυνίας (από τον Άγιο 
Ιωάννη έως τη διασταύρωση Καλυβάκια)». 

3. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ Βυζικίου (Περιοχή Βάναινας)». 
4. Ψήφιση πιστώσεων για δαπάνες επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση φωτιστικών και 

ορισμός υπολόγου προπληρωμής στην ΔΕΔΔΗΕ. 
5. Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού ΟΤΑ για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  
6. Κατανομή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 65.400,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που 

προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού SARS–CoV–2. 
7. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση επί της με αρ. πρωτ.: 7895/21-9-2021 αίτησης του κ. Σωτηρίου 

Μαυραϊδή. 
8. Διαγραφή τελών και προσαυξήσεων 
9. Έγκριση πίνακα αμοιβών - δαπανών του δικηγόρου Αθανάσιου Καρνέζη. 
10. Έγκριση πίνακα αμοιβών - δαπανών του δικηγόρου Παναγιώτη Μπίρη. 
11. Αποδεσμεύσεις αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης. 
12. Έγκριση Απόφασης Δημάρχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Μεταφορά στερεών μη επικίνδυνων 

αποβλήτων των Δημοτικών Ενοτήτων Τροπαίων και Ηραίας  σε χώρο επεξεργασίας», λόγω του κατεπείγοντος.    

13. Τεσσαρακοστή όγδοη (48η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της 
δαπάνης: «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού απασχολούμενο στην πυροπροστασία», 
προϋπολογισμού 7.000,00€. 

14. Τεσσαρακοστή ένατη (49η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της 
δαπάνης: «Αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές έκτακτων υπαλλήλων μέσω προγράμματος 
συγχρηματοδοτούμενου από τον ΟΑΕΔ», προϋπολογισμού 6.350,00€. 



15. Πεντηκοστή (50η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: 
«Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Δήμου Γορτυνίας», προϋπολογισμού 4.142,41€. 

16. Πεντηκοστή πρώτη (51η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της 
δαπάνης: «ΙΚΑ». 

 

ΘΕΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΓΑΝΗ (ΖΑΤΟΥΝΑ)  

1. Απόδοση υποτροφιών σε δικαιούχους από το Κληροδότημα Βασιλείου Λαγάνη. 
 

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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