
 

 

  

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ 

ΓΗΜΟ ΓΟΡΣΤΝΙΑ 

Γεκεηζάλα, 25.05.2020 

Αξηζ. πξση.: 3.699 

  

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, ηε Παξαζθεπή 29 Μαΐνπ 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. Απνδνρή Β’ θαηαλνκήο απφ Κ.Α.Π. έηνπο 2020 απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ γηα ηελ θάιπςε 

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

2. Απνδνρή επηρνξήγεζεο πνζνχ 137.621,50€ γηα ηελ θάιπςε έθηαθησλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ πνπ 

πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ θνξσλντνχ COVID – 19. 

3. Απνδνρή θαηαλνκήο επηρνξήγεζεο πνζνχ 108.000,00€ απφ ην Υπνπξγείν εζσηεξηθψλ γηα ηελ 

θάιπςε δξάζεσλ ππξνπξνζηαζίαο. 

4. Αίηεκα θνπ Γεσξγίνπ Γ. Κσζηφπνπινπ. 

5. Αίηεκα Ηεξέσο π. Γηακαληή Παηεξεκνχ. 

6. Αίηεκα θνπ Αζαλαζίνπ Κάββνπξα, Πξνέδξνπ ηεο Τ.Κ. Μνλαζηεξαθίνπ. 

7. Αίηεκα Σπλδέζκνπ ησλ Απαληαρνχ Εαηνπληηψλ. 

8. Αίηεκα Πνιηηηζηηθνχ Σπιιφγνπ Βπηίλαο «Κσλ/λνο Παπαξξεγφπνπινο». 

9. Αίηεκα θνπ Νηθνιάνπ Θενδσξφπνπινπ. 

10. Οξηζκφο κέινπο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο γηα ην έξγν: «Τνπνζέηεζε πξνηνκήο 

ηνπ ήξσα ηνπ 1821 “Παπαγηψξγε” ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο Τ.Κ. Αεηνξξάρεο». 



11. Οξηζκφο επηηξνπήο θαηαζηξνθήο αξρείνπ θαη άρξεζηνπ πιηθνχ. 

12. Καζαίξεζε θαη απνκάθξπλζε επηθίλδπλσλ ζηεγάζηξσλ θαη εγθαηαιειεηκκέλσλ πιηθψλ ζηελ 

πιαηεία Ζξψσλ ηεο Γεκεηζάλαο.    

13. Απνδνρή πξάμεο έληαμεο ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο ζην Πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟΣ ΗΗ», ζην πιαίζην 

ηεο Πξφζθιεζεο ΗΗΗ «Πξνκήζεηα – Τνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ γηα ηελ αλαβάζκηζε παηδηθψλ ραξψλ 

ησλ δήκσλ ηεο ρψξαο». 

14. Υινηφκεζε δέλδξσλ ζηηο Τνπηθέο Κνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο. 

15. Αίηεζε θνπ Φξήζηνπ Σηκφπνπινπ γηα αλαπξνζαξκνγή κηζζψκαηνο δεκνηηθνχ αθηλήηνπ: 

«Δξγαζηήξην Ξπινγιππηηθήο» ζηελ Τ.Κ. Διάηεο. 

16. Έγθξηζε ηξίηεο (3
εο

) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ Ο.Δ. 2020 (Αξ.Απφθ.Ο.Δ. 30/2020). 

17. Έγθξηζε ηέηαξηεο (4
εο

) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ Ο.Δ. 2020 (Αξ.Απφθ.Ο.Δ. 50/2020). 

18. Έγθξηζε πέκπηεο (5
εο

) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ Ο.Δ. 2020 γηα ηελ πιεξσκή πνζνχ 293,07€ 

γηα ηελ θάιπςε δαπάλεο ειεθηξνδφηεζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ Καξθαινχο. 

19. Έγθξηζε έθηεο (6
ε
) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ Ο.Δ. 2020 γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο 

«Αλαβάζκηζε Τειεπηθνηλσληψλ – Υινπνίεζε Δληαίνπ Τειεπηθνηλσληαθνχ Γηθηχνπ», 

πξνυπνινγηζκνχ 24.800,00€. 

20. Έγθξηζε έβδνκεο (7
εο

) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ Ο.Δ. 2020 γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ΚΑ 

25.8117.002 κε ην πνζφ ησλ 75,00€ γηα Λνγηζηηθή Ταθηνπνίεζε. 

21. Έγθξηζε φγδνεο (8
εο

) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ Ο.Δ. 2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο 

εθηέιεζεο έξγνπ: «Καηαζθεπή ηνηρίνπ αληηζηήξημεο Τ.Κ. Βαιηεζηλίθνπ», πξνυπνινγηζκνχ 

4.813,68€. 

22. Έγθξηζε έλαηεο (9
εο

) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ Ο.Δ. 2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο 

εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο: «Αγνξά εμνπιηζκνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ λεντδξπζέληνο 

Ππξνζβεζηηθνχ Κιηκαθίνπ Καξθαινχο – Γ.Δ. Γεκεηζάλαο», πξνυπνινγηζκνχ 10.000,00€.  

 

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, 

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 ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ 
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