
  

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει με τηλεδιάσκεψη μέσω 

της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, τη Δευτέρα 04 Απριλίου 2022 και ώρα 20:00, 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 

αποφάσεων στα κατωτέρω: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 
1. Αποδοχή ποσού 104.610,47€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 για την κάλυψη 

λειτουργικών και λοιπών δαπανών ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων 

(Συμπληρωματική κατανομή μηνός Μαρτίου έτους 2022). 

2. Αποδοχή ποσού 14.960,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 για την  κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Γορτυνίας (Συμπληρωματική κατανομή). 

3. Αποδοχή ποσού 108.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 για την κάλυψη 

δράσεων πυροπροστασίας. 

4. Αποδοχή της ένταξης του έργου του Δήμου Γορτυνίας με τίτλο: «Γορτυνία-Χώροι και πρόσωπα της 

επανάστασης του 1821 μέσα από τεχνολογίες ψηφιακών μέσων προβολής, με τη χρήση τεχνολογιών 

αιχμής και αλληλεπίδρασης με τους πολίτες», στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

5. Αποδοχή όρων σχεδίου δανειστικού συμβολαίου για τη συνομολόγηση δανειακής σύμβασης μεταξύ 

του Δήμου Γορτυνίας και του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για την εκτέλεση του ενταγμένου 

στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» επενδυτικού έργου με τίτλο: «Γορτυνία-Χώροι και πρόσωπα 

της επανάστασης του 1821 μέσα από τεχνολογίες ψηφιακών μέσων προβολής, με τη χρήση 

τεχνολογιών αιχμής και αλληλεπίδρασης με τους πολίτες». 

6. Σύνταξη Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου σύμφωνα με τον Ν. 4447/2016 για την προστασία του 

ορεινού όγκου του Μαινάλου. 

7. Διάθεση δημοτικών λιβαδιών για την περίοδο βόσκησης έτους 2022. 

8. Εκμίσθωση δημοτικής πισίνας στην Τοπική Κοινότητα Δημητσάνας. 

9. Αίτημα του Γενικού Λυκείου Βυτίνας, για ενίσχυση πολυήμερης εκδρομής. 

10. Αίτημα του Φιλοπροόδου Εκπολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Λιοδωραίων, για προμήθεια 

οικοδομικών υλικών  

11. Αίτηση Χρήστου Σιμόπουλου για αναπροσαρμογή μισθώματος δημοτικού ακινήτου «Εργαστήριο 

Ξυλογλυπτικής» στην Τοπική Κοινότητα Ελάτης. 

12. Αίτημα του κ. Κωνσταντίνου Σταθά, Δημοτικού Συμβούλου, για έγκριση εργασιών. 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 

Δημητσάνα, 31.03.2022 

Αρ. πρωτ.: 2.242 

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 Προς: 

κ. Ευστάθιο Χαρ. Κούλη 

Δήμαρχο Γορτυνίας 

κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους 

 κ. κ. Πρόεδρους Κοινοτήτων Δήμου 

Γορτυνίας 



13. Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.   

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 


