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ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

 

Προς: 

 

1.Γήμαρτο Γορησνίας 

κ. Δσζηάθιο Υαρ. Κούλη 

2.κ. κ. Γημοηικούς σμβούλοσς 

 3.Σοσς προέδροσς ηφν κοινοηήηφν Γήμοσ Γορησνίας 

Καιείζηε ζε ηακηική ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ε νπνία ζα γίλεη με 

ηηλεδιάζκευη μέζφ ηης σπηρεζίας e:Presence.gov.gr, ηελ 04 ηοσ μηνός Γεκεμβρίοσ 2020, 

ημέρα Παραζκεσή θαη ψξα 17:00, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο 

Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55Α/11.03.2020), ηνπ κε αξ.πξση. 18318/13.03.2020 

εγγξάθνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ησλ κε αξ.πξση. 163/33282/29.05.2020 θαη 

426/77233/13.11.2020 Δγθπθιίσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζηα 

θαησηέξσ: 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ: 

 

1. Απνδνρή επηρνξήγεζεο πνζνχ 91.763,57€ γηα ηελ θάιπςε επηηαθηηθψλ αλαγθψλ πνπ 

πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ θνξσλντνχ COVID – 19. 

2. Απνδνρή επηρνξήγεζεο πνζνχ 262.740,00€ γηα ηελ εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ πξνο ηξίηνπο.  

3. Υπνβνιή πξνηάζεσλ γηα κεηαβνιέο Σρνιηθψλ Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2021 – 2022. 

4. Έθθξαζε απφςεσλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγία Μηθξνχ Υδξνειεθηξηθνχ 

Σηαζκνχ ζηνλ πνηακφ Δξχκαλζν.  

5. Σπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο Γήκνπ Γνξηπλίαο θαη έγθξηζε ζρεδίνπ 

θαλνληζκνχ. 

6. Σπγθξφηεζε Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ηζφηεηαο θαη έγθξηζε ζρεδίνπ θαλνληζκνχ. 

7. Αληηθαηάζηαζε κειψλ α. ζηελ Πεληακειή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη β. ζηελ Τξηκειή Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο αδέζπνησλ παξαγσγηθψλ δψσλ. 

8. Αίηεκα δεκνηψλ γηα ηελ ίδξπζε Παηδηθνχ Σηαζκνχ ζηελ Τνπηθή Κνηλφηεηα Βπηίλαο. 

9. Αίηεκα δεκνηψλ ηεο Τνπηθήο Κνηλφηεηαο Μπγδαιηάο γηα επέθηαζε δηθηχνπ χδξεπζεο. 

10. Αίηεκα ηνπ Τνπηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Τνπηθήο Κνηλφηεηαο Βαιηεζηλίθνπ παξαρψξεζεο 

δεκνηηθνχ ρψξνπ γηα ηελ κεηαζηέγαζε ηνπ αγξνηηθνχ ηαηξείνπ.  



11. Αίηεκα ηνπ Δθθιεζηαζηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ηεξνχ Νανχ «Μεηακφξθσζε ηνπ 

Σσηήξνο» Αεηνξξάρεο δηα ηεο Πξνέδξνπ ηεο Τνπηθήο Κνηλφηεηαο Αεηνξξάρεο. 

12. Αίηεκα ηνπ Γεσξγαθνπνχιεηνπ Πλεπκαηηθνχ Ηδξχκαηνο. 

13. Αίηεκα ηνπ Ηδξχκαηνο Γεσξγίνπ θαη Γήκεηξαο Τζάθαινπ. 

14. Αίηεκα ηνπ Σπιιφγνπ Απαληαρνχ Μνπξησηψλ «Ο Άγηνο Νηθφιανο». 

15. Δθκίζζσζε δεκνηηθνχ αθηλήηνπ ζηελ Τνπηθή Κνηλφηεηα Μνπξηάο. 

16. Αίηεκα ηνπ Δμσξατζηηθνχ θαη Δθπνιηηηζηηθνχ Σπιιφγνπ Βπδηθίνπ. 

17. Αίηεκα ηεο θαο Μαξίαο Μαηζαηνπνχινπ, Πξνέδξνπ ηεο Τνπηθή Κνηλφηεηαο 

Κακελίηζαο. 

18. Αίηεκα ηνπ θνπ Καλέιινπ Σπειηφπνπινπ, γηα έγθξηζε εξγαζηψλ ζηελ Τνπηθή 

Κνηλφηεηα Βηδηαθίνπ. 

19. Αίηεκα ηεο θαο Φξπζνχιαο Μαθνπνχινπ, γηα έγθξηζε εξγαζηψλ ζηελ Τνπηθή 

Κνηλφηεηα Βπηίλαο.  

20. Ζιεθηξνδφηεζε δεκνηηθήο νδνχ πξνο ηνλ Ηεξφ Ναφ Εσνδφρνπ Πεγήο ζηελ Τνπηθή 

Κνηλφηεηα Σηεκλίηζαο. 

21. Υινηφκεζε δέλδξσλ ζηηο Τνπηθέο Κνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο. 

22. Λήςε κέηξσλ νηθνλνκηθήο ειάθξπλζεο γηα επηρεηξήζεηο θαη δεκφηεο πνπ επιήγεζαλ 

απφ ηνλ COVID-19. 

23. Απνδνρή γλσκνδφηεζεο δηθεγφξνπ θαο Αηθαηεξίλεο Καλειινπνχινπ γηα ην «Ίδξπκα 

Υπνηξνθηψλ Τξχθσλνο Αζεκαθφπνπινπ» ελ φςεη ηεο επηθείκελεο δηάιπζήο ηνπ γηα 

νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. 

24. Έγθξηζε πεληεθνζηήο πέκπηεο (55εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2020 γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ ηκήκαηνο κηζζνδνζίαο. 

25. Έγθξηζε πεληεθνζηήο έθηεο (56εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2020 γηα ηελ ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε εζφδσλ. 

26. Έγθξηζε πεληεθνζηήο έβδνκεο (57εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο: «Λνηπέο παξνρέο 

ζε είδνο (Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ππαιιήινπο) (2020)», 

πξνυπνινγηζκνχ 5.500€. 

27. Έγθξηζε πεληεθνζηήο έλαηεο (59εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Δξγαζίεο δηεπζέηεζεο θπθινθνξίαο δξφκνπ ζηελ 

Τ.Κ. Σπάζαξε», πξνυπνινγηζκνχ 1.500€. 

28. Έγθξηζε εμεθνζηήο (60εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 γηα 

ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Απνθαηάζηαζε επηθηλδπλφηεηαο πξαλψλ ζηελ Τ.Κ Σέξβνπ», 

πξνυπνινγηζκνχ 24.800€. 

29. Έγθξηζε εμεθνζηήο πξψηεο (61εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Σπληήξεζε Αγξνηηθήο Οδνπνηίαο Γ.Δ. 

Κνληνβάδαηλαο (2020)», πξνυπνινγηζκνχ 8.000€. 

30. Έγθξηζε εμεθνζηήο δεχηεξεο (62εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Σπληήξεζε Αγξνηηθήο Οδνπνηίαο Γ.Δ. Βπηίλαο 

(2020)», πξνυπνινγηζκνχ 3.000€. 

31. Έγθξηζε εμεθνζηήο ηξίηεο (63εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2020 γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ ηκήκαηνο κηζζνδνζίαο. 

32. Έγθξηζε εμεθνζηήο ηέηαξηεο (64εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Τειεθσληθά, ηειεγξαθηθά θαη ηειεηππία ηέιε 

εζσηεξηθνχ», πξνυπνινγηζκνχ 12.000€. 

33. Έγθξηζε εμεθνζηήο πέκπηεο (65εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Πξνκήζεηα γξήγνξνπ Τεζη (Rapid test) αληηγφλνπ 

γηα ηελ άκεζε αλίρλεπζε ηνπ θνξσλντνχ COVID-19», πξνυπνινγηζκνχ 12.200€. 

34. Έγθξηζε εμεθνζηήο έθηεο (66εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Απνιχκαλζε θαη θαζαξηφηεηα θνηλφρξεζησλ 



ρψξσλ θαη νδψλ, δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη ινηπψλ ππνδνκψλ ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο», 

πξνυπνινγηζκνχ 10.060€. 

35. Έγθξηζε εμεθνζηήο έβδνκεο (67εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο εθαξκνγψλ 

γεσπιεξνθνξηθήο», πξνυπνινγηζκνχ 22.320€. 

36. Έγθξηζε εμεθνζηήο φγδνεο (68εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ, ζέξκαλζε θαη θσηηζκφ», πξνυπνινγηζκνχ 15.000€. 

37. Έγθξηζε εμεθνζηήο έλαηεο (69εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Πξνζσξηλή δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ Γήκνπ 

Γνξηπλίαο», πξνυπνινγηζκνχ 24.800€. 

38. Έγθξηζε εβδνκεθνζηήο (70εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 

γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Σπληήξεζε Αγξνηηθήο Οδνπνηίαο Γ.Δ. Λαγθαδίσλ 

(2020) θαη Γ.Δ. Τξνπαίσλ (2020)», πξνυπνινγηζκνχ 8.000€. 

39. Έγθξηζε εβδνκεθνζηήο πξψηεο (71εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζην πδξνζεξαπεπηήξην 

Λνπηξψλ γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ ππξαζθάιεηαο», πξνυπνινγηζκνχ 3.000€. 

40. Έγθξηζε εβδνκεθνζηήο δεχηεξεο (72εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Σπλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θαη 

ειεθηξνληθά κέζα», πξνυπνινγηζκνχ 1.500€. 
 

  Οη νδεγίεο γηα ηε ζχλδεζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαζψο θαη νη εηζεγήζεηο ζα ζηαινχλ 

ειεθηξνληθά ζηηο νηθείεο δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ. 

 
 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

 

 

 

ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΑΝ. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ 


