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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 Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 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. Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Γορτυνίας», στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου 2021» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) – Κωδικός Πρόσκλησης: ΣΦΗΟ-2021 του ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 

2. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Ζάτουνας. 
3. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Σύρνας. 
4. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Μαγουλιάνων. 
5. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Μουριάς. 
6. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση  επί της  2ης Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. 

Περδικονερίου. 
7. Ορισμός δικηγόρου για την αποδοχή δωρεάς οικοπεδικής έκτασης στην Τ.Κ. Καμενίτσας από τον κ. Νικόλαο 

Χαραλαμπόπουλο.  
8. Αποδοχή δωρεάς οικοπεδικής έκτασης στην Τ.Κ. Νυμφασίας από τον κ. Κωνσταντίνο Παρασκευόπουλο και 

ορισμός δικηγόρου. 
9. Ορισμός δικηγόρου για νομική υποστήριξη του Αντιδημάρχου Ηλία Ρέππα ενώπιον του Πταισματοδικείου 

Τρίπολης στις 19/10/2021 στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν της με ΑΒΜ Α21/561 εισαγγελικής 
παραγγελίας. 

10. Ορισμός δικηγόρου για νομική υποστήριξη του Δημάρχου ενώπιον του Πταισματοδικείου Τρίπολης στις 
26/10/2021 στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν της με ΑΒΜ Α21/536 εισαγγελικής παραγγελίας. 

11. Ορισμός δικηγόρου για νομική υποστήριξη του Δημάρχου ενώπιον του Πταισματοδικείου Τρίπολης στις 
26/10/2021 στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν της με ΑΒΜ Α21/560 εισαγγελικής παραγγελίας. 

12. Ορισμός δικηγόρου για νομική υποστήριξη του Δημάρχου ενώπιον του Πταισματοδικείου Τρίπολης στις 
26/10/2021 στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν της με ΑΒΜ Ε21/57 εισαγγελικής παραγγελίας. 

 
13. Διαγραφή τελών και προσαυξήσεων. 



14. Έγκριση πίνακα αμοιβών - δαπανών του δικηγόρου Ανδρέα Παπαρρηγόπουλου. 
15. Κατανομή υπολοίπου έκτακτης επιχορήγησης ποσού 65.400,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών 

αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού SARS–CoV–2. 
16. Κατανομή χρηματοδότησης ποσού 474.100,00 € από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ». 
17. Κατανομή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 300.000,00€ για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και 

καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες. 
18. Αποδεσμεύσεις αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης. 
19. Πεντηκοστή δεύτερη (52η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της 

δαπάνης: «Συντήρηση - βελτίωση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.Βυτίνας», προϋπολογισμού 37.200,00€. 
20. Πεντηκοστή τρίτη (53η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: 

«Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ.Παλούμπας», προϋπολογισμού 20.081,30€. 
21. Πεντηκοστή τέταρτη (54η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της 

δαπάνης: «Συντήρηση - βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Τ.Κ.Βαλτεσινίκου, Τ.Κ.Μυγδαλιάς & Τ.Κ.Πρασίνου», 
προϋπολογισμού 29.079,00€. 

22. Πεντηκοστή πέμπτη (55η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της 
δαπάνης: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.Δημητσάνας», προϋπολογισμού 26.359,37€. 

23. Πεντηκοστή έκτη (56η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: 
«Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Τ.Κ.Λαγκαδίων & Τ.Κ.Λευκοχωρίου», προϋπολογισμού 19.233,00€. 

24. Πεντηκοστή έβδομη (57η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της 
δαπάνης: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.Στεμνίτσας & Τ.Κ.Ελληνικού», προϋπολογισμού 
19.922,00€. 

25. Πεντηκοστή όγδοη (58η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: 
«Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης Τ.Κ.Τροπαίων & Τ.Κ.Ραχών», προϋπολογισμού 14.510,87€. 

26. Πεντηκοστή ένατη (59η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: 
«Συντήρηση - βελτίωση δημοτικών δρόμων Τ.Κ.Τριποταμιάς  & Τ.Κ.Σταυροδρομίου», προϋπολογισμού 
16.600,00€. 

27. Εξηκοστή (60η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: 
«Συντήρηση - αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών δημοτικής οδοποιίας που προκαλούνται από 
θεομηνίες στον Δήμο Γορτυνίας.», προϋπολογισμού 160.000,00€. 

28. Εξηκοστή πρώτη (61η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: 
«Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων», προϋπολογισμού 5.000,00€. 

29. Εξηκοστή δεύτερη (62η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: 
«Παροχή Υπηρεσίας συμβούλου για την εκπόνηση μελετών για το κέντρο κοινότητας στον οικισμό Τροπαίων 
Δήμου Γορτυνίας», προϋπολογισμού 3.100,00€. 

30. Εξηκοστή τρίτη (63η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: 
«Επισκευή δημοτικών κτιρίων (Παύλιας-Λιβαδακίου-Αετορράχης)», προϋπολογισμού 6.200,00€. 

31. Εξηκοστή τέταρτη (64η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: 
«Συντήρηση αντλιοστασίων - Η/Μ και γεωτρήσεων Δ.Ε. Τροπαίων (2021)», προϋπολογισμού 10.000,00€. 

32. Εξηκοστή πέμπτη (65η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: 
«Συντήρηση αντλιοστασίων - Η/Μ και γεωτρήσεων Δ.Ε. Κλείτορος (2021)», προϋπολογισμού 5.000,00€. 

33. Εξηκοστή έκτη (66η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: 
«Προστασία του θεάτρου Δημητσάνας από ενδεχόμενη κατολίσθηση», προϋπολογισμού 4.000,00€. 

34. Εξηκοστή έβδομη (67η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: 
«Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (2021)», προϋπολογισμού 3.000,00€. 

35. Εξηκοστή όγδοη (68η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: 
«Προμήθεια υλικών για την συντήρηση και αναβάθμιση του συστήματος αυτοματισμού - ελέγχου και 
τηλεμετρίας αντλιοστασίου ύδρευσης Πευκακίων Τ.Κ Βυτίνας», προϋπολογισμού 2.232,00€. 

 

ΘΕΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΓΑΝΗ (ΖΑΤΟΥΝΑ)  
1. Εξουσιοδότηση του γραμματέα του Κληροδοτήματος Βασιλείου Λαγάνη της Τ.Κ. Ζάτουνας για αναλήψεις 

ποσών και διεκπεραιώσεις πάσης φύσεως οφειλών. 
ΘΕΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΖΑΤΟΥΝΑ)  

1. Εξουσιοδότηση του γραμματέα του Κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κωνσταντόπουλου της Τ.Κ. Ζάτουνας για 
αναλήψεις ποσών και διεκπεραιώσεις πάσης φύσεως οφειλών. 

 



 
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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