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ΠΡΟΚΛΖΖ 

 
Καιείζηε ζε ηακηική ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο, ε νπνία ζα γίλεη 

με ηηλεδιάζκευη μέζφ ηης σπηρεζίας e:Presence.gov.gr, ηελ Σρίηη 2 Μαρηίοσ 2021 θαη ώξα 14:00, θαη’ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 

55Α/11.03.2020), ηνπ κε αξ. πξση. 18318/13.03.2020 εγγξάθνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη ησλ κε αξ. 

πξση. 163/33282/29.05.2020 θαη 426/77233/13.11.2020 Δγθπθιίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, γηα ηε ιήςε 

απoθάζεσλ ζηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Έγθξηζε ρνξήγεζεο παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: «Έξγα Γήκνπ Γνξηπλίαο γηα ηελ 

πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε δεκηώλ θαη θαηαζηξνθώλ πνπ πξνθαινύληαη από ζενκελίεο». 

2. Έγθξηζε ρνξήγεζεο παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή  ηνηρείνπ αληηζηήξημεο  

λεθξνηαθείνπ Σ.Κ  Λεπθνρσξίνπ». 

3. Έγθξηζε Σξνπνπνίεζεο ηεο κειέηεο «ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΡΟΠΑΗΧΝ 

ΓΖΜΟΤ ΓΟΡΣΤΝΗΑ», πνπ εγθξίζεθε κε ηελ κε αξ. 201/2018 απόθαζεο  ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

4. Γηαγξαθή ηειώλ θαη πξνζαπμήζεσλ. 

5. Καηάξηηζε θαη ςήθηζε εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο έηνπο 2021 ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο 

Δπηρείξεζεο Γνξηπλίαο». 

6. Καηάξηηζε θαη ςήθηζε ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κε ηελ νπνία 

ηεθκεξηώλνληαη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ηεο Δπηρείξεζεο πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηεζεί από ην Γεκνηηθό 

Πξνϋπνινγηζκό, κε βάζε ην άξζξν 259 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 14 ηνπ 

άξζξνπ 10 ηνπ Ν.4071/2012. 

7. Έγθξηζε πξνϋπνινγηζκνύ Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γνξηπλίαο (ΓΖ.Κ.Δ.Γ.) γηα ην νηθνλνκηθό 

έηνο 2021. 

8. Φήθηζε πίζησζεο πνζνύ 293,07 € γηα ηελ θάιπςε δαπάλεο ειεθηξνδόηεζεο ηεο κε αξηζκό παξνρήο 

32819500 ζηα Σξόπαηα θαη νξηζκόο ππνιόγνπ γηα έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο. 



9. Οξηζκόο δηθεγόξνπ γηα ηελ θαηάζεζε δηθνγξάθνπ παξαίηεζεο ηνπ  Γήκνπ Γνξηπλίαο Αξθαδίαο από ηελ 

έθεζε πνπ έρεη αζθήζεη ελώπηνλ ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ θαηά ηεο κε αξ. πξσηνθ. 649/20.1.2016 

Απόθαζεο Γεκνζηνλνκηθήο Γηόξζσζεο ηνπ Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

10. Απνδνρή γλσκνδόηεζεο δηθεγόξνπ θ. Καβνπξίλνπ Αζαλάζηνπ ζρεηηθά αίηεζε ηεο θ. Κνθνζηνύιε 

Γεσξγίαο, γηα ηελ έθδνζε δηαηαγήο πιεξσκήο γηα έξγν πνπ  ε αηηνύζα  εθηέιεζε ζηνλ νηθηζκό 

Καξθαινύο ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο θαη δελ είρε πιεξσζεί.  

11. Άζθεζε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 525/2020 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ 

Σξηπόιεσο. 

12. Οξηζκόο ζπκβνιαηνγξάθνπ γηα ζύληαμε ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο δαλεηαθήο ζύκβαζεο γηα ηε 

ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ «Βειηίσζε ησλ ππνδνκώλ ησλ δηθηύσλ  ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο» 

εληαγκέλνπ ζην πξόγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η» θαη κεηαθεξόκελνπ ζην πξόγξακκα «ΑΝΣΧΝΖ 

ΣΡΗΣΖ». 

13. Οξηζκόο ζπκβνιαηνγξάθνπ γηα ζύληαμε ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο δαλεηαθήο ζύκβαζεο γηα ηε 

ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ «Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε αζηηθώλ ιπκάησλ Γήκνπ Γνξηπλίαο» εληαγκέλνπ 

ζην πξόγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η» θαη κεηαθεξόκελνπ ζην πξόγξακκα «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ». 

14. Οξηζκόο ζπκβνιαηνγξάθνπ γηα ζύληαμε ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο δαλεηαθήο ζύκβαζεο γηα ηε 

ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ «Βειηίσζε αγξνηηθήο νδνπνηίαο Γήκνπ Γνξηπλίαο» εληαγκέλνπ ζην 

πξόγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η» θαη κεηαθεξόκελνπ ζην πξόγξακκα «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ». 

15. ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ηεο 226/2020 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε απνπνίεζε ηεο 

από 21/03/2002 θαη κε ππ΄ αξ. 40/10-08-2020 πξαθηηθό δεκνζίεπζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Φσθίδνο, 

ηδηόγξαθεο δηαζήθεο ηεο Υαξαιακπνπνύινπ Διέλεο, ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Βαιηεζηλίθνπ ηνπ Γήκνπ 

Γνξηπλίαο.  

ΘΔΜΑΣΑ ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑΣΟ ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΛΑΓΑΝΖ (ΕΑΣΟΤΝΑ)  

1. ύληαμε πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2021  ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο Βαζηιείνπ Λαγάλε (Σ.Κ. Εάηνπλαο). 

ΘΔΜΑΣΑ ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑΣΟ ΚΩΝ/ΝΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (ΕΑΣΟΤΝΑ)  

1. ύληαμε πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2021  ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο Κσλ/λνπ Κσλζηαληόπνπινπ (Σ.Κ. 

Εάηνπλαο). 

 
Οη εηζεγήζεηο ζα ζηαινύλ ειεθηξνληθά ζηηο νηθείεο δηεπζύλζεηο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ησλ κειώλ 

ηεο Δπηηξνπήο. 

Ο πρόεδρος ηης Οικονομικής Δπιηροπής 
 

 
 
 
 

Δσζηάθιος  Υαρ. Κούλης 
                                                                                  Γήμαρτος Γορησνίας 

 

 
ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο ηαθηηθνύ κέινπο θαιείηαη αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 
Κνηλ. Αλαπιεξσκαηηθά κέιε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο: Γεκάθν ηαύξν, Μπέηζα Παλαγηώηα, Μπαξνύηζα 
Νεθηάξην, ηξίθν Γεκήηξην, Σζηόγθα Ησάλλε, Γεσξγαθόπνπιν Υαξάιακπν. 
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