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Καζά Δημήτριο 
Κατή Χρήστο  
Μπόρα Δημήτριο  
Σταθά Κωνσταντίνο 
Συριόπουλο Λεωνίδα 
Γιαννόπουλο Ιωάννη  
Δημόπουλο Γεώργιο  
Λύτρα Μιλτιάδη 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σας γνωστοποιούμε ότι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας θα συνεδριάσει «Διά Περιφοράς» 

την Τρίτη 25 Αυγούστου 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. Έγκριση πρακτικού Νο 1 (αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής) του έργου: 

«Προμήθεια οχήματος  πολλαπλών χρήσεων με εκχιονιστικά και χορτοκοπτικά παρελκόμενα». 

2. Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων 

και λοιπές δράσεις Δήμου Γορτυνίας». 

3. Κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «΄Εργα  πρόληψης   και  αντιμετώπισης ζημιών και 

καταστροφών από θεομηνίες στο Δήμο Γορτυνίας ( Δ.Ε. Τροπαίων, Κοντοβάζαινας») 

4. Ορισμός δικηγόρου για την διερεύνηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος οικοπέδου στον οικισμό 

Καρκαλούς καθώς και την παροχή σχετικής γνωμοδότησης. 

5. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης του ισόγειου χώρου του δημοτικού ακινήτου (παλαιού σχολείου) στην 

Τ.Κ. Μυγδαλιάς για χρήση καταστήματος. 

6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.000,00€ για την κάλυψη της δαπάνης: «Πληρωμή δαπανών για ΚΤΕΟ 

οχημάτων» και ορισμός υπολόγου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. 

7. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω κορωνοϊού.  

8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 130,00€ για τη δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης της διαθέτιδος 

Χαραλαμποπούλου Ελένης, που κατετέθη στην Συμβολαιογράφο Νυμφασίας Σταυρούλα 

Οικονομοπούλου, με την υπ’ αρ. 4809/21-03-2002 πράξη κατάθεσης ιδιόγραφης διαθήκης. 

9. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ψωφίδος στο 

πλαίσιο της με αριθμό κατάθεσης 2020/10 κλήσης της ετερορρύθμου εταιρείας υπό την επωνυμία 

<<ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>. 

10. Ορισμός δικηγόρου για άσκηση Έφεσης κατά της 9/2020 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Ηλείας αναφορικά με αίτημα ανάκλησης δωρεάς στο Βούτσι. 

11. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γορτυνίας στην εκδίκαση αγωγής στις 10-11-2020 

ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης. 

12. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γορτυνίας στην εκδίκαση αγωγής στις 12-01-2021 

ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης. 



13. Διαγραφή τελών και προσαυξήσεων. 

14. Τριακοστή Πέμπτη (35η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της 

δαπάνης: «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων», προϋπολογισμού 18.000€. 

15. Τριακοστή Έκτη (36η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της 

δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση και αναβάθμιση του 

συστήματος αυτοματισμού - ελέγχου και τηλεμετρίας αντλιοστασίου ύδρευσης Πευκακίων Τ.Κ Βυτίνας», 

προϋπολογισμού 6.000€. 

16. Τριακοστή Έβδομη (37η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της 

δαπάνης εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Υπηρεσία αναβάθμισης συστήματος αυτοματισμού αντλιοστασίου 

ύδρευσης Πευκακίων Τ.Κ. Βυτίνας», προϋπολογισμού 4.000€. 

17. Τριακοστή Όγδοη (38η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της 

δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια ερμαρίου για την τοποθέτηση απινιδωτή στην Τ.Κ 

Στεμνίτσας», προϋπολογισμού 750€. 

18. Τριακοστή Ένατη (39η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της 

δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων», προϋπολογισμού 130.000€. 

19. Τεσσαρακοστή (40η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της 

δαπάνης εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων», 

προϋπολογισμού 75.000€. 

20. Τεσσαρακοστή πρώτη (41η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της 

δαπάνης: «Συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης» και «Αποδοχές Προσωπικού Υπηρεσίας Καθαριότητας» 

προϋπολογισμού 175.600€. 

21. Τεσσαρακοστή δεύτερη (42η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη 

της δαπάνης: «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος, Φωτισμός και κίνηση και Δικαιώματα τρίτων», 

προϋπολογισμού 224.000€. 

22. Τεσσαρακοστή τρίτη (43η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της 

δαπάνης εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Αποδοχές και Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για την 

κάλυψη εποχικών αναγκών σχετικών με την διασπορά του κορωνοϊού COVID-19», προϋπολογισμού 

66.100€. 

23. Τεσσαρακοστή τέταρτη (44η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη 

της δαπάνης εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Τακτοποίηση εγγραφών Αποδοχών και Εργοδοτικών εισφορών 

έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών σχετικών με την εμφάνιση και 

διασπορά του κορωνοϊού COVID-19», προϋπολογισμού 2.800€. 

24. Τεσσαρακοστή πέμπτη (45η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη 

της δαπάνης εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή στέγης κτηρίου δημοτικού σχολείου Τ.Κ Παύλιας» 

προϋπολογισμού 9.295,91€ 

25. Τεσσαρακοστή έκτη (46η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της 

δαπάνης εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης δημοτικών δρόμων Τ.Κ Τροπαίων» 

προϋπολογισμού 5.000,00€ 

26. Τεσσαρακοστή έβδομη (47η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη 

της δαπάνης εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου» προϋπολογισμού 24.800,00€ 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΟΚΤΙΣΤΟ) 
 
1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 980,00 €  για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Καθαρισμός - αποψίλωση και 

ευπρεπισμός χωριού Τ.Κ. Θεοκτίστου». 

2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 980,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Αποκομιδή απορριμμάτων από 

οικίες ηλικιωμένων και ανήμπορων ατόμων σε σημείο συγκέντρωσης στην Τ.Κ. Θεοκτίστου».  
3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.851,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Καθαρισμός – επισκευή 

αγροτικών οδών με γκρέιντερ». 



4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 615,00 €  για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Διάνοιξη-Καθαρισμός γράνας 
ροής υδάτων ποταμού για ενίσχυση υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου κάμπου Τ.Κ. Θεοκτίστου». 

5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 210,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Αποκλάδωση δέντρων εντός της 
Τ.Κ. Θεοκτίστου».  
 

 
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 13:00 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. 
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