
 

 

  

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ 

ΓΗΜΟ ΓΟΡΣΤΝΙΑ 

Γεκεηζάλα, 24.07.2020 

Αξηζ. πξωη.: 5.692 

  

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

 

Πξνο: 

 

1.Γήκαξρν Γνξηπλίαο 

θ. Δπζηάζην Υαξ. Κνύιε 

2.θ. θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο 

 3.Σνπο πξνέδξνπο ηωλ θνηλνηήηωλ Γήκνπ Γνξηπλίαο 

Καιείζηε ζε δηα δώζεο, θεθιεηζκέλωλ ηωλ ζπξώλ, βάζεη ηεο κε αξ. πξση. 33282/29-5-20 

163 εγθ. ηνπ ΤΠ.Ε θαη πξνο απνθπγή ηεο κεηάδνζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ covid -19, 

ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γνξηπλίαο ζηελ Βπηίλα, ζηελ αίζνπζα ηνπ 

Παληαδνπνπιείνπ Ιδξύκαηνο Βπηίλαο, ηελ Παξαζθεπή 31 Ινπιίνπ 2020 θαη ώξα 19:00, γηα 

ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα παξαθάησ: 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ: 

1. Απνδνρή πνζνχ 13.600,00€ απφ πηζηψζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθψλ γηα επηζθεπή θαη 

ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ. 

2. Παξαρψξεζε θηηξίνπ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ ΕΠΑ.Λ. Γνξηπλίαο. 

3. ηαδηαθή απνδέζκεπζε εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ζχκβαζεο πγξψλ 

θαπζίκσλ. 

4. Δηεξεχλεζε ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο νηθνπέδνπ Καξθαινχο. 

5. Ηιεθηξνδφηεζε δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «Παξαδνζηαθφο Νεξφκπινο Σζαγθνχξνπ» ζηελ Σ.Κ. 

ηεκλίηζαο. 

6. Ηιεθηξνδφηεζε δεκνηηθεο νδνχ ζηε ζέζε «Ράρε» ζηελ Σ.Κ. Ζάηνπλαο. 

7. Ηιεθηξνδφηεζε θεληξηθήο πιαηείαο Σ.Κ. Ορζίσλ. 

8. Ηιεθηξνδφηεζε επάλσ πιαηείαο ζηελ Σ. Κ. Λπζζαξέαο. 

9. Αίηεκα πιιφγνπ Γιαληηζησηψλ Σξίπνιεο γηα δηάζεζε νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. 

10. Μεηαθνξά έξγσλ απφ ην Πξφγξακκα «Φηιφδεκνο Θ» ζην Πξφγξακκα «ΑΝΣΩΝΗ 

ΣΡΘΣΗ». 



11. Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ηξίκελε ζχκβαζε γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ππξνπξνζηαζίαο. 

12. Τινηφκεζε δέλδξσλ ζηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο ηνπ Δήκνπ Γνξηπλίαο.      

13. Παξάηαζε ζπκβάζεσλ πξνζσπηθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ ιφγσ 

θνξσλντνχ. 

14. Αηηήκαηα πιιφγσλ & Φνξέσλ. 

15. Έγθξηζε εηζφδνπ – εμφδνπ νρεκάησλ ζηελ επηρείξεζε «ΑΦΟΘ ΝΘΚΗΣΟΠΟΤΛΟΘ Ο.Ε.» 

ζηελ Σ.Κ. Υψξαο. 

16. Έγθξηζε εηθνζηήο (20εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 γηα ηελ 

θάιπςε ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο: «πληήξεζε θαη επηζθεπή εμνπιηζκνχ 

κεραλνξγάλσζεο ηνπ Δήκνπ (2020)», πξνυπνινγηζκνχ 13.560,00€. 

17. Έγθξηζε εηθνζηήο πξψηεο (21εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 

γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο: «Αληαιιαθηηθά ινηπψλ 

κεραλεκάησλ», πξνυπνινγηζκνχ 4.200,00€. 

18. Έγθξηζε εηθνζηήο δεχηεξεο (22εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 

γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο: «Πξνκήζεηα θεληξηθνχ 

εμππεξεηεηή Η/Τ (Server)», πξνυπνινγηζκνχ 8.000,00€. 

19. Έγθξηζε εηθνζηήο ηξίηεο (23εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 

γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «πκςεθηζκφο εζφδνπ θαη εμφδνπ απφ ινγαξηαζκνχο ΔΕΗ 

2019», πξνυπνινγηζκνχ 79.865,17€. 

20. Έγθξηζε εηθνζηήο ηέηαξηεο (24εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 

γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ: «Εξγνδνηηθέο εηζθνξέο κνλίκσλ 

ππαιιήισλ ππέξ ΘΚΑ», πξνυπνινγηζκνχ 8.000,00€. 

21. Έγθξηζε εηθνζηήο πέκπηεο (25εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 

γηα Λνγηζηηθή ηαθηνπνίεζε, πξνυπνινγηζκνχ 30,00€. 

22. Έγθξηζε εηθνζηήο έθηεο (26εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 γηα 

ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο: «Πξνκήζεηα νηθνδνκηθψλ πιηθψλ γηα 

ηηο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ Γνξηπλίαο (2020)», πξνυπνινγηζκνχ 10.000,00€. 

23. Έγθξηζε εηθνζηήο έβδνκεο (27εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 

γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο: «πληήξεζε θαη επηζθεπή 

κεραλεκάησλ XEROX Δήκνπ Γνξηπλίαο», πξνυπνινγηζκνχ 623,08€. 

24. Έγθξηζε εηθνζηήο φγδνεο (28εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 

γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο: «Απνςίισζε παξάπιεπξεο 

βιάζηεζεο ηνπ αγξνηηθνχ δξφκνπ Σνπκπίηζη – Φαλαξάθη», πξνυπνινγηζκνχ 1.844,50€. 

25. Έγθξηζε εηθνζηήο έλαηεο (29εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 

γηα ηελ ηαθηνπνίεζε: «Κσδηθψλ Οθεηιψλ Πξνεγνχκελεο Οηθνλνκηθήο Υξήζεο (ΠΟΕ)». 

26. Έγθξηζε ηξηαθνζηήο (30εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 γηα 

ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Απνδνρέο έθηαθησλ ππαιιήισλ γηα ηελ θάιπςε θαηεπεηγνπζψλ 



επνρηθψλ αλαγθψλ ζρεηηθψλ κε ηελ εκθάληζε θαη δηαζπνξά ηνπ θνξσλντνχ COVID-19», 

πξνυπνινγηζκνχ 14.300,00€. 

27. Έγθξηζε ηξηαθνζηήο πξψηεο (31εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο: «Καηαζθεπή  ηνηρείσλ 

αληηζηήξημεο δεκνηηθψλ δξφκσλ Σ.Κ  Λπζζαξέαο», πξνυπνινγηζκνχ 1.626,57€. 

28. Έγθξηζε ηξηαθνζηήο δεχηεξεο (32εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο: «Ακνηβέο λνκηθψλ θαη 

ζπκβνιαηνγξάθσλ», πξνυπνινγηζκνχ 10.000€. 

29. Έγθξηζε ηξηαθνζηήο ηξίηεο (33εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 

γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο: «πληήξεζε Αγξνηηθήο Οδνπνηίαο 

Δεκνηηθψλ Ελνηήησλ Δήκνπ Γνξηπλίαο (2020)», πξνυπνινγηζκνχ 40.000€.  

30. Έγθξηζε ηξηαθνζηήο ηέηαξηεο (34εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο: «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 

ειαζηηθψλ απνξξηκκαηνθφξσλ», πξνυπνινγηζκνχ 6.000€. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζα δηεμαρζεί ζην 

Παληαδνπνύιεην Ίδξπκα Βπηίλαο δηόηη ν ρώξνο δηεμαγωγήο ηωλ ζπλεδξηάζεωλ ζηε 

Γεκεηζάλα δελ πιεξνί ηηο απαηηνύκελεο πξνϋπνζέζεηο, όπωο απηέο νξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο, δηαθύιαμεο ηεο δεκόζηαο πγείαο.    

 

     

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΑΝ. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ 


