
 

  

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ 

ΓΗΜΟ ΓΟΡΣΤΝΙΑ 

Γεκεηζάλα, 03.09.2020 

Αξηζ. πξωη.: 7.091 

  

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.Δ θαη πξνο απνθπγή ηεο κεηάδνζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ covid -19, 

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

Παληαδνπνπιείνπ Ιδξύκαηνο Βπηίλαο, ηελ Παξαζθεπή 11 επηεκβξίνπ 2020 θαη ώξα 18:00, 

γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα παξαθάησ: 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ: 

1. Απνδνρή πνζνχ 30.120,00€ απφ πηζηψζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα θάιπςε 

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ζρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο. 

2. Αθχξσζε ηεο κε αξ. 062/2020 Απφθαζεο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ιήςε λέαο γηα ηελ 

απνδνρή επηρνξήγεζεο πνζνχ 312.800,00€ απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ πξνεξρφκελα απφ  

«Καηαλνκή πνζνχ ζε κηθξνχο λεζησηηθνχο θαη νξεηλνχο Γήκνπο». 

3. Αίηεκα ηεο θαο Γεσξγίαο ηαπξνπνχινπ ηνπ Γεκεηξίνπ γηα απαιιαγή απφ δεκνηηθά ηέιε. 

4. Αίηεκα ηνπ Παξαζθεπά Παλφπνπινπ ηνπ Υαξαιάκπνπο γηα έγθξηζε εξγαζηψλ. 

5. Αίηεκα ηεο Αιεμάλδξαο Καγηνχιε ηνπ Γεσξγίνπ γηα έγθξηζε εξγαζηψλ. 

6. Αίηεκα ηεο Οηθνγέλεηαο ΑΒ Βαζηιφπνπινη γηα δσξεά ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Βπηίλαο. 

7. Αίηεκα ηνπ Δθπνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ Βειεκαρηηψλ Απνζθηάο – νχδειε «Ζ ΑΓΗΑ ΣΡΗΑΓΑ» 

γηα έγθξηζε εξγαζηψλ. 

8. Αίηεκα ηεο Έλσζεο Λαζηαίσλ «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ» γηα ζπληήξεζε ηνπ πξψελ Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ Λάζηαο. 

9. Αίηεκα Μνπζείνπ «Μίθεο Θενδσξάθεο» γηα δσξεάλ παξαρψξεζε ρξήζεο δεκνηηθνχ θηηξίνπ 

ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Εάηνπλαο. 

10. Λχζε κίζζσζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο θαη ηεο εηαηξείαο «VODAFON – ΠΑΝΑΦΟΝ 

ΑΔΔΣ». 

11. Έγθξηζε ακνηβήο δηθεγφξνπ γηα ηελ ππφζεζε «ENERGA HELLAS POWER». 

12. Σκεκαηηθή νξηνζέηεζε πνηακνχ Δξχκαλζνπ ζηνλ Γήκν Αξραίαο Οιπκπίαο Π.Δ. Ζιείαο θαη 

ζηνλ Γήκν Γνξηπλίαο Π.Δ. Αξθαδίαο (ζέζε ηδηνθηεζίαο Μ.Τ.Ζ.. Πεινπνλλήζνπ Α.Δ.) 

13. Τινηφκεζε δέλδξσλ ζηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο. 

14. Έγθξηζε ηξηαθνζηήο πέκπηεο (35εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 

γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο κνλίκσλ ππαιιήισλ», πξνυπνινγηζκνχ 

18.000€.  



15. Έγθξηζε ηξηαθνζηήο έθηεο (36εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 γηα 

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

θαη αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ - ειέγρνπ θαη ηειεκεηξίαο αληιηνζηαζίνπ 

χδξεπζεο Πεπθαθίσλ Σ.Κ Βπηίλαο», πξνυπνινγηζκνχ 6.000€.  

16. Έγθξηζε ηξηαθνζηήο έβδνκεο (37εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 

γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο: «Τπεξεζία αλαβάζκηζεο ζπζηήκαηνο 

απηνκαηηζκνχ αληιηνζηαζίνπ χδξεπζεο Πεπθαθίσλ Σ.Κ. Βπηίλαο», πξνυπνινγηζκνχ 4.000€.  

17. Έγθξηζε ηξηαθνζηήο φγδνεο (38εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 γηα 

ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο: «Πξνκήζεηα εξκαξίνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

απηληδσηή ζηελ Σ.Κ ηεκλίηζαο», πξνυπνινγηζκνχ 750€.  

18. Έγθξηζε ηξηαθνζηήο έλαηεο (39εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 γηα 

ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ», πξνυπνινγηζκνχ 

130.000€.  

19. Έγθξηζε ηεζζαξαθνζηήο (40εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 γηα 

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

ινηπψλ κεραλεκάησλ», πξνυπνινγηζκνχ 75.000€.  

20. Έγθξηζε ηεζζαξαθνζηήο πξψηεο (41εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «πληεξήζεηο δηθηχσλ χδξεπζεο» θαη «Απνδνρέο 

Πξνζσπηθνχ Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο» πξνυπνινγηζκνχ 175.600€.  

21. Έγθξηζε ηεζζαξαθνζηήο δεχηεξεο (42εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, Φσηηζκφο θαη θίλεζε θαη 

Γηθαηψκαηα ηξίησλ», πξνυπνινγηζκνχ 224.000€.  

22. Έγθξηζε ηεζζαξαθνζηήο ηξίηεο (43εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 

γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο: «Απνδνρέο θαη Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο 

έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ αλαγθψλ ζρεηηθψλ κε ηελ δηαζπνξά ηνπ 

θνξσλντνχ COVID-19», πξνυπνινγηζκνχ 66.100€.  

23. Έγθξηζε ηεζζαξαθνζηήο ηέηαξηε (44εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο: «Σαθηνπνίεζε εγγξαθψλ 

Απνδνρψλ θαη Δξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάιπςε θαηεπεηγνπζψλ 

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

πξνυπνινγηζκνχ 2.800€.  

24. Έγθξηζε ηεζζαξαθνζηήο πέκπηεο (45εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: «Δπηζθεπή ζηέγεο θηεξίνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ Σ.Κ Παχιηαο» πξνυπνινγηζκνχ 9.295,91€.  

25. Έγθξηζε ηεζζαξαθνζηήο έθηεο (46εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 

γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή ηνίρσλ αληηζηήξημεο 

δεκνηηθψλ δξφκσλ Σ.Κ Σξνπαίσλ» πξνυπνινγηζκνχ 5.000,00€. 

26. Έγθξηζε ηεζζαξαθνζηήο έβδνκεο (47εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο: «Παξνρή Τπεξεζηψλ πκβνχινπ» 

πξνυπνινγηζκνχ 24.800,00€.  

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 


