
 

 

  

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ 

ΓΗΜΟ ΓΟΡΣΤΝΙΑ 

Γεκεηζάλα, 18.06.2020 

Αξηζ. πξση.: 4.422 

  

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

 

Πξνο: 

 

1.Γήκαξρν Γνξηπλίαο 

θ. Δπζηάζην Υαξ. Κνύιε 

2.θ. θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο 

 3.Σνπο πξνέδξνπο ησλ θνηλνηήησλ Γήκνπ Γνξηπλίαο 

Καιείζηε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε «Γηά Πεξηθνξάο» ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ 

Γνξηπλίαο, ηελ Πέκπηε 25 Ινπλίνπ 2020 θαη ώξα 11:00, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 σο ηζρχεη θαη κε ηηο απφ 11/03/2020 & 30/03/2020 Πξάμεηο 

Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ θαη κε ηηο κε αξ.πξση.18318/13.03.2020 & 20930/31.03.2020 

Δγθπθιίνπο ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα παξαθάησ: 
 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ: 

 

1. Αίηεζε Πνιηηηζηηθνχ θαη Σπλεδξηαθνχ Κέληξνπ Γεκεηζάλαο. 

2. Αίηεζε θνπ Δπγέλεηνπ Γηφβα ηνπ Γεκεηξίνπ. 

3. Αίηεζε θνπ Αλαζηαζίνπ Σαιηή ηνπ Βαζηιείνπ. 

4. Έγθξηζε δσξεάο ζηελ Τ.Κ. Αεηνξξάρεο. 

5. Αίηεζε Πνιηηηζηηθνχ – Δμσξατζηηθνχ Σπιιφγνπ Μνλαζηεξαθίνπ «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ». 

6. Αίηεζε θαο Μαξίηζαο Καινγεξνπνχινπ ηνπ Ηιία. 

7. Αίηεζε Σπιιφγνπ Ιδηνθηεηψλ Σπνξ Απηνθηλήησλ. 

8. Υινηφκεζε δέλδξσλ ζε Τνπηθέο Κνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο. 

9. Δθκίζζσζε δεκνηηθνχ αθηλήηνπ Τνπηθήο Κνηλφηεηαο Μπγδαιηάο. 

10. Οινθιήξσζε αηηήκαηνο πξνο ην Σπκβνχιην Τνπσλπκηψλ γηα ηε ζέζπηζε Τνπσλπκίνπ 

«Αξραία Θέιπνπζα». 



11. Έγθξηζε ζχλαςεο Πξνγξακκαηηθήο Σχκβαζεο κεηαμχ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ ηακείνπ Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ θαη ηνπ Γήκνπ 

Γνξηπλίαο, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπνζέηεζε 

ζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα ζην γήπεδν Γεκεηζάλαο, Γήκνπ Γνξηπλίαο».  

12. Έγθξηζε δέθαηεο (10εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 γηα ηελ 

θάιπςε ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο: «Καζαξηζκφο απιαθψλ άξδεπζεο νηθηζκφ 

Ληβαδάθη ηεο Γ.Δ. Τξνπαίσλ», πξνυπνινγηζκνχ 1.500,00€ (ΑΟΔ 78/2020). 

13. Έγθξηζε ελδέθαηεο (11εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 γηα ηελ 

θάιπςε ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο: «Πξνκήζεηα θαζξεπηψλ νδηθήο 

ζήκαλζεο», πξνυπνινγηζκνχ 7.000,00€ (ΑΟΔ 79/2020). 

14. Έγθξηζε δσδέθαηεο (12εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 γηα ηελ 

θάιπςε ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο: «Πξνκήζεηα κεηαιιηθψλ επηζηχιησλ 

θάδσλ», πξνυπνινγηζκνχ 8.000,00€ (ΑΟΔ 80/2020). 

15. Έγθξηζε δέθαηεο ηξίηεο (13εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 γηα 

ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο: «Πιεξσκή δαπαλψλ γηα ΚΤΔΟ 

νρεκάησλ» θαη νξηζκφο ππνιφγνπ γηα έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο, 

πξνυπνινγηζκνχ 7.000,00€ (ΑΟΔ 81/2020). 

16. Έγθξηζε δέθαηεο ηέηαξηεο (14εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 

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

νρεκάησλ», πξνυπνινγηζκνχ 3.000,00€ (ΑΟΔ 82/2020). 

17. Έγθξηζε δέθαηεο πέκπηεο (15εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 

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

δεκνηηθψλ θηηξίσλ», πξνυπνινγηζκνχ 2.000,00€ (ΑΟΔ 83/2020). 

18. Έγθξηζε δέθαηεο έθηεο (16εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 γηα 

ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο: «Πξνκήζεηα ππξνζβεζηήξσλ 

νρεκάησλ», πξνυπνινγηζκνχ 3.000,00€ (ΑΟΔ 84/2020). 

19. Έγθξηζε δέθαηεο έβδνκεο (17εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 

γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο: «Πξνκήζεηα εξγαιείσλ θαη ινηπψλ 

κεραλεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο» πξνυπνινγηζκνχ 10.000,00€ (ΑΟΔ 

85/2020). 

20. Έγθξηζε δέθαηεο φγδνεο (18εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 

γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο: «Γαπάλεο πινηφκεζεο δέληξσλ 

ιφγσ επηθηλδπλφηεηαο Γήκνπ Γνξηπλίαο», πξνυπνινγηζκνχ 10.000,00€» (ΑΟΔ 86/2020). 

21. Έγθξηζε δέθαηεο έλαηεο (19εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 

γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο: «Leasing κεηαθνξηθψλ κέζσλ», 

πξνυπνινγηζκνχ 5.000,00€ (ΑΟΔ 87/2020).   

 

Καινύληαη ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο: 

1. λα δειώζνπλ ηελ πξόζεζε ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζηε ζπλεδξίαζε ην αξγόηεξν έσο ηηο 

11.00 δειαδή ηελ ώξα έλαξμεο ηεο ζπλεδξίαζεο, ζην email: 

grammateia@gortynia.gov.gr ή κε sms ζην θηλεηό ηειέθσλν ηνπ Πξνέδξνπ θνπ 

Απόζηνινπ Απνζηνιόπνπινπ 

mailto:grammateia@gortynia.gov.gr


2.  λα απνζηείινπλ ηελ ςήθν ηνπο γηα ηα αλσηέξσ ζέκαηα ζην email: 

grammateia@gortynia.gov.gr ή κε sms ζην θηλεηό ηειέθσλν ηνπ Πξνέδξνπ θνπ 

Απόζηνινπ Απνζηνιόπνπινπ ην αξγόηεξν κέρξη ώξα 14.00, ε νπνία νξίδεηαη ώξα 

ιήμεο ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 
  Οη εηζεγήζεηο ζα ζηαινχλ ειεθηξνληθά ζηηο νηθείεο δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ησλ 

κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 

 

 

     

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΑΝ. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ 

mailto:grammateia@gortynia.gov.gr

