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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 9 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:00, 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. Αποδοχή χρηματοδότησης και όρων της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση 
εξοπλισμού παιδικών χαρών για την "δημιουργία και αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Γορτυνίας"». 

2. Έγκριση τροποποιημένης  τεχνικής μελέτης και καθορισμός όρων επαναδημοπράτησης του έργου 
«Περιφερειακός δρόμος Ελληνικού Δήμου Γορτυνίας (από τον Άγιο Ιωάννη έως τη διασταύρωση Καλυβάκια)». 

3. Έγκριση τεχνικής μελέτης και καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 
Γυμνασίου Λυκείου Τροπαίων Δήμου Γορτυνίας». 

4. Έγκριση τεχνικής μελέτης και καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου 
Ύδρευσης Θέλπουσας» 

5. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο για την δράση με τίτλο 
«Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2021» του Άξονα Προτεραιότητας 
«Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου». 

6. Ορισμός δικηγόρου για νομική υποστήριξη του Δημάρχου ενώπιον του Πταισματοδικείου Τρίπολης στα 
πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν της με ΑΒΜ Α21/287β΄ εισαγγελικής παραγγελίας. 

7. Ορισμός δικηγόρου για νομική υποστήριξη του Δημάρχου ενώπιον του Πταισματοδικείου Τρίπολης στα 
πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν της με ΑΒΜ Α21/1278 εισαγγελικής παραγγελίας. 

8. Ορισμός δικηγόρου για προσφυγή κατά της με αρ. πρωτ.: 340006/18-10-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

9. Διαγραφή τελών και προσαυξήσεων. 
10. Αίτηση Δημητρίου Θεολόγου του Ηλία ,υπαλλήλου του Δήμου Γορτυνίας για απαλλαγή υπολόγου για το ΧΕΠ 

Α161/2021. 
11. Αίτηση Δημητρίου Θεολόγου του Ηλία ,υπαλλήλου του Δήμου Γορτυνίας για απαλλαγή υπολόγου για το ΧΕΠ 

Α252/2021. 
12. Αίτηση Δημητρίου Θεολόγου του Ηλία ,υπαλλήλου του Δήμου Γορτυνίας για απαλλαγή υπολόγου για το ΧΕΠ 

Α379/2021. 



13. Αίτηση Δημητρίου Θεολόγου του Ηλία ,υπαλλήλου του Δήμου Γορτυνίας για απαλλαγή υπολόγου για το ΧΕΠ 
Α566/2021. 

14. Εξηκοστή ένατη (69η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: 
«Αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές έκτακτων υπαλλήλων μέσω προγράμματος συγχρηματοδοτούμενο από 
τον ΟΑΕΔ», προϋπολογισμού 10.000,00€. 

15. Εβδομηκοστή (70η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: 
«Εργοδοτικές εισφορές», προϋπολογισμού 8.279,44€. 

16. Εβδομηκοστή πρώτη (71η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της 
δαπάνης: «Ειδικοί, επιστημονικοί Συνεργάτες, Σύμβουλοι κλπ.», προϋπολογισμού 580,02€. 

17. Εβδομηκοστή δεύτερη (72η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της 
δαπάνης: «Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ.». 

18. Εβδομηκοστή τρίτη (73η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της 
δαπάνης: «ΙΚΑ». 

19. Εβδομηκοστή τέταρτη (74η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της 
δαπάνης: «Αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές προσωπικού καθαριότητας Δ.ΙΕΚ και ΣΔΕ με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου». 
 

 

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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