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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σας γνωστοποιούμε ότι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας θα συνεδριάσει «Διά Περιφοράς» 
την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 
4555/2018 και της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄55) προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα: 

 
1. Κατανομή επιχορήγησης ποσού 137.621,50€ για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που 

προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID–19. 
2. Κατανομή επιχορήγησης ποσού 108.000,00€ από το Υπουργείο εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων 

πυροπροστασίας 
3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Βυζικίου (περιοχή Βάναινας)». 
4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τριποταμιά – Χάνια – Καπελίτσα». 
5. Καθορισμός όρων διαγωνισμού της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ». 
6. Έγκριση πρακτικού  κατακύρωσης της σύμβασης της υπηρεσίας «Προσωρινή  διαχείριση στερεών  

αποβλήτων του Δήμου Γορτυνίας 2020».  
7. Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου κας Αικατερίνης Κανελλοπούλου σχετικά με διάνοιξη τμήματος 

αγροτικού δρόμου στη Μελισσόπετρα, κατόπιν αιτήσεως δημοτών. 
8. Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου κ. Ευάγγελου Πάγκα σχετικά με αίτηση – αναφορά ιδιοκτητών στον 

οικισμό «Συριαμάκος» της Τ.Κ. Περδικονερίου, για καταπάτηση δημοτικού χώρου. 
9. Έγκριση πίνακα αμοιβών - δαπανών δικηγόρου κ. Καρνέζη Αθανάσιου. 
10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 293,07 € για την κάλυψη δαπάνης ηλεκτροδότησης του Δημοτικού Σχολείου 

Καρκαλούς και ορισμός υπολόγου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. 
11. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γορτυνίας ενώπιον της κας Πταισματοδίκη του 

Προανακριτικού Τμήματος Τρίπολης στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης για ρύπανση περιβάλλοντος. 
12. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γορτυνίας κατά τη συζήτηση αγωγής της εταιρείας 

ΟΑΣΙΣ ΑΜΚΕ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών. 
13. Δέκατη (10η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης 

εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Καθαρισμός αυλάκων άρδευσης οικισμό Λιβαδάκι της Δ.Ε. Τροπαίων», 
προϋπολογισμού 1.500,00€. 

14. Εντέκατη (11η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης 
εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια καθρεπτών οδικής σήμανσης», προϋπολογισμού 7.000,00€. 



15. Δωδέκατη (12η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης 
εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια μεταλλικών επιστύλιων κάδων», προϋπολογισμού 8.000,00€. 

16. Δέκατη τρίτη (13η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης 
εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Πληρωμή δαπανών για ΚΤΕΟ οχημάτων» και ορισμός υπολόγου για έκδοση 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, προϋπολογισμού 7.000,00€. 

17. Δέκατη τέταρτη (14η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης 
εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια φαρμακείων οχημάτων», προϋπολογισμού 3.000,00€.  

18. Δέκατη πέμπτη (15η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης 
εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια φαρμακείων δημοτικών κτιρίων», προϋπολογισμού 2.000,00€.  

19. Δέκατη έκτη (16η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης 
εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια πυροσβεστήρων οχημάτων», προϋπολογισμού 3.000,00€.  

20. Δέκατη έβδομη (17η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης 
εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια εργαλείων και λοιπών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου 
Γορτυνίας» προϋπολογισμού 10.000,00€. 

21. Δέκατη όγδοη (18η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης 
εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Δαπάνες υλοτόμησης δέντρων λόγω επικινδυνότητας Δήμου Γορτυνίας», 
προϋπολογισμού 10.000,00€.» 

22. Δέκατη ένατη (19η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης 
εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Leasing μεταφορικών μέσων», προϋπολογισμού 5.000,00€. 
 

 
Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να εκφράσουν τις απόψεις τους επί των θεμάτων και να 

ψηφίσουν θετικά ή αρνητικά επί των εισηγήσεων των ανωτέρω θεμάτων και μέχρι ώρα 12:00 με e-mail στο 
xspiliop@gortynia.gov.gr ή τηλεφωνικά στα 2795360332 / 2795360310 / 2795360330 ή με ΦΑΞ στο 
2795031855.  

Οι εισηγήσεις θα σταλούν ηλεκτρονικά στις οικείες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών 
της Επιτροπής. 

 
 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 
 

Ευστάθιος  Χαρ. Κούλης 
Δήμαρχος Γορτυνίας 

 
 

 
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους καλείται αναπληρωματικό μέλος. 
Κοιν. Αναπληρωματικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής: Δημάκο Σταύρο, Μπέτσα Παναγιώτα, Μπαρούτσα 
Νεκτάριο, Στρίκο Δημήτριο, Τσιόγκα Ιωάννη, Γεωργακόπουλο Χαράλαμπο. 
 

mailto:xspiliop@gortynia.gov.gr

