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Πξνο: 
Σα ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 
 

 

Καδά Γεκήηξην 
Καηή Υξήζην  
Μπφξα Γεκήηξην  
ηαζά Κσλζηαληίλν 
πξηφπνπιν Λεσλίδα 
Γηαλλφπνπιν Ησάλλε  
Γεκφπνπιν Γεψξγην  
Λχηξα Μηιηηάδε 
 
 

ΠΡΟΚΛΖΖ 

αο γλσζηνπνηνχκε φηη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο ζα ζπλεδξηάζεη «Γιά Περιθοράς» 
ηε Μεγάλη Σεηάρηη 15 Απριλίοσ 2020 θαη ψξα 10:00, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 67 
ηνπ Ν. 3852/2010 σο ηζρχεη θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ 
«Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη 
ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ» (ΦΔΚ Α΄55) πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί απφθαζε ζηα παξαθάησ 
ζέκαηα: 

 
1. Έγθξηζε πξαθηηθνχ  Νν 1 (Απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθψλ  ζπκκεηνρήο θαη αλάδεημεο πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ) ηεο ππεξεζίαο «Πξνζσξηλή  δηαρείξηζε ζηεξεψλ  απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο 2020».  
2. Έγθξηζε πξαθηηθνχ Νν 1 (απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθψλ  ζπκκεηνρήο θαη αμηνιφγεζεο ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ ) ηεο πξνκήζεηαο «Πξνκήζεηα ελφο (1)  απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο ηχπνπ πξέζαο 
ρσξεηηθφηεηαο 10-12 m3».  

3. Παξάηαζε πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «Δπηζθεπή πδξνζπιινγήο Βνπξιάγθαδνπ Σ.Κ Εάηνπλαο». 
4. Παξάηαζε πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «ΤΝΣΖΡΖΖ – ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΩΝ ΚΑΗ 

ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΪΑ ΠΟΤ ΠΡΟΚΑΛΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ ΘΔΟΜΖΝΗΔ ΣΟ ΓΖΜΟ 
ΓΟΡΣΤΝΗΑ». 

5. Καζνξηζκφο φξσλ δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Γηακφξθσζε Τπαίζξηνπ Υψξνπ ζηε ζέζε Κνπθνχια 
Σξνπαίσλ» πξνυπνινγηζκνχ 184.981,87 € κε θσδηθφ ΟΠ 5044961. 

6. Έγθξηζε απφθαζεο Γεκάξρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο θαηεπείγνπζαο ππεξεζίαο: «Απνιχκαλζε θαη 
θαζαξηφηεηα θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη νδψλ φισλ ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο, γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο 
πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο Τγείαο», πνζνχ 24.800,00€. 

7. Έγθξηζε απφθαζεο Γεκάξρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο θαηεπείγνπζαο ππεξεζίαο: «Απνιχκαλζε θαη 
θαζαξηφηεηα θνηκεηεξίσλ φισλ ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
αξλεηηθψλ εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ γηα ηελ 
πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο Τγείαο», πνζνχ 12.400,00€  . 

8. Έγθξηζε απφθαζεο Γεκάξρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο θαηεπείγνπζαο ππεξεζίαο: «Απνιχκαλζε θαη 
θαζαξηφηεηα πεγψλ χδξεπζεο πφζηκνπ λεξνχ (γεσηξήζεηο, πδξνκαζηεχζεηο, πδξνζπιινγέο, θπζηθή 
δεμακελή χδαηνο) ζηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη ηνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο 
δηάδνζήο ηνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο Τγείαο», πνζνχ 24.800,00€. 



9. Έγθξηζε απφθαζεο Γεκάξρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο θαηεπείγνπζαο ππεξεζίαο: «Απνιχκαλζε θαη 
θαζαξηφηεηα ζπζηεκάησλ χδξεπζεο πφζηκνπ λεξνχ (αληιηνζηάζηα, θξεάηηα, δίθηπα, δεμακελέο θιπ) ζηηο 
Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη ηνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ 
ζπλεπεηψλ εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ γηα ηελ 
πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο Τγείαο», πνζνχ 24.800,00€. 

10. Έγθξηζε απφθαζεο Γεκάξρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο θαηεπείγνπζαο πξνκήζεηαο: «Πξνκήζεηα εηδψλ 
αηνκηθήο πξνζηαζίαο ππαιιήισλ πνπ εξγάδνληαη ζηηο Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ζην 
πξφγξακκα ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟ ΠΗΣΗ», πνζνχ 6.200,00€. 

11. Γηαγξαθή ηειψλ θαη πξνζαπμήζεσλ.  
12. Αίηεζε Υξήζηνπ ηκφπνπινπ γηα αλαπξνζαξκνγή κηζζψκαηνο δεκνηηθνχ αθηλήηνπ «Δξγαζηήξην 

Ξπινγιππηηθήο» ζηελ Σ.Κ. Διάηεο. 
13. Έγθξηζε πίλαθα ακνηβψλ - δαπαλψλ ηνπ δηθεγφξνπ Αζαλάζηνπ Καβνπξίλνπ. 
14. Αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020. 
 
ΘΔΜΑΣΑ ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑΣΟ ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΛΑΓΑΝΖ (ΕΑΣΟΤΝΑ)  

1. Γηεθπεξαίσζε νθεηιψλ ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο Βαζηιείνπ Λαγάλε.  
 
ΘΔΜΑΣΑ ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑΣΟ ΚΩΝ/ΝΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (ΕΑΣΟΤΝΑ)  

1. Γηεθπεξαίσζε νθεηιψλ ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο Κσλ/λνπ Κσλζηαληφπνπινπ  
 

Καινχληαη ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο επί ησλ ζεκάησλ θαη λα 
ςεθίζνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά επί ησλ εηζεγήζεσλ ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θαη μέτρι ώρα 12:00 κε e-mail ζην 
xspiliop@gortynia.gov.gr ή ηειεθσληθά ζηα 2795360332 / 2795360310 / 2795360330 ή κε ΦΑΞ ζην 
2795031855.  

Οη εηζεγήζεηο ζα ζηαινχλ ειεθηξνληθά ζηηο νηθείεο δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ησλ κειψλ 
ηεο Δπηηξνπήο. 

 
 

Ο πρόεδρος ηης Οικονομικής Δπιηροπής 
 

 
 
 

Δσζηάθιος  Υαρ. Κούλης 
Γήμαρτος Γορησνίας 

 
 

 
ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηαθηηθνχ κέινπο θαιείηαη αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 
Κνηλ. Αλαπιεξσκαηηθά κέιε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο: Γεκάθν ηαχξν, Μπέηζα Παλαγηψηα, Μπαξνχηζα 
Νεθηάξην, ηξίθν Γεκήηξην, Σζηφγθα Ησάλλε, Γεσξγαθφπνπιν Υαξάιακπν. 
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