
             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 

 
 

 
Δημητσάνα,  12/03/2021 
Αρ. πρωτ.: 2153 

  
Προς: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

 
 

 

Καζά Δημήτριο 
Κατή Χρήστο  
Μπόρα Δημήτριο  
Καγιούλη Ευστάθιο 
Συριόπουλο Λεωνίδα 
Γιαννόπουλο Ιωάννη  
Δημόπουλο Γεώργιο  
Λύτρα Μιλτιάδη 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας, η οποία θα γίνει 

με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00, 

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55Α/11.03.2020), του με αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και των με αρ. 

πρωτ. 163/33282/29.05.2020 και 426/77233/13.11.2020 Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη λήψη 

απoφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

1. Έγκριση Πρακτικού Διερεύνησης τιμών για την πράξη «Επέκταση Συστήματος Τηλελέγχου-

Τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης των τοπικών κοινοτήτων Βυτίνας, 

Βαλτεσίνικου, Ελληνικού, Χώρας, Χρυσοχωρίου, Νεοχωρίου, Καμενίτσας, Πράσινου, Ζάτουνας, 

Λιωδώρας, Λουτρών  Πυρρή, Μυγδαλιάς  και Δρακοβούνιου του Δήμου Γορτυνίας», στην πρόσκληση 

ΑΤ01, στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης». 

2. Λήψη απόφασης αποδοχής όρων συμμετοχής, υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης και συγκρότησης 

επιτροπής διερεύνησης τιμών για την πράξη με τίτλο “Υποδομές Ύδρευσης Δήμου Γορτυνίας” στο 

πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ01 της Ε.Υ.Δ.Ε.-ΥΠ.ΕΣ. στο πλαίσιο του Π.Α.Α. για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον». 

3. Λήψη απόφασης αποδοχής όρων συμμετοχής και υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης για την πράξη με 

τίτλο “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Λυμάτων Δήμου Γορτυνίας” στο πλαίσιο της πρόσκλησης 

ΑΤ02 της Ε.Υ.Δ.Ε.-ΥΠ.ΕΣ. στο πλαίσιο του Π.Α.Α. για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

στον Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον». 

4. Λήψη απόφασης αποδοχής όρων συμμετοχής και υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης για την πράξη με 

τίτλο “Βελτίωση της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Α.Π.Ε. στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και 

λυμάτων Δήμου Γορτυνίας” στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ03 της Ε.Υ.Δ.Ε.-ΥΠ.ΕΣ. στο πλαίσιο του 

Π.Α.Α. για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον». 

5. Λήψη απόφασης αποδοχής όρων συμμετοχής, υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης και συγκρότησης 

επιτροπής διερεύνησης τιμών για την πράξη με τίτλο “Βελτίωση διαχείρισης αποβλήτων Δήμου 

Γορτυνίας” στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 της Ε.Υ.Δ.Ε.-ΥΠ.ΕΣ. στο πλαίσιο του Π.Α.Α. για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον». 



6. Λήψη απόφασης αποδοχής όρων συμμετοχής και υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης για την πράξη με 

τίτλο “Αγροτική Οδοποιία Δήμου Γορτυνίας” στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ05 της Ε.Υ.Δ.Ε.-ΥΠ.ΕΣ. στο 

πλαίσιο του Π.Α.Α. για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας: 

«Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών». 

7. Λήψη απόφασης αποδοχής όρων συμμετοχής και υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης για την πράξη με 

τίτλο “Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος του Δήμου Γορτυνίας” στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ07 

της Ε.Υ.Δ.Ε.-ΥΠ.ΕΣ. στο πλαίσιο του Π.Α.Α. για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον 

Άξονα Προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός». 

8. Λήψη απόφασης αποδοχής όρων συμμετοχής, υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης και συγκρότησης 

επιτροπής διερεύνησης τιμών για την πράξη με τίτλο “Ευφυείς τεχνολογίες και δράσεις στο Δήμο 

Γορτυνίας” στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 της Ε.Υ.Δ.Ε.-ΥΠ.ΕΣ. στο πλαίσιο του Π.Α.Α. για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση». 

9. Λήψη απόφασης αποδοχής όρων συμμετοχής και υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης για την πράξη με 

τίτλο “Ωρίμανση έργων και δράσεων Δήμου Γορτυνίας” στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ09 της Ε.Υ.Δ.Ε.-

ΥΠ.ΕΣ. στο πλαίσιο του Π.Α.Α. για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα 

Προτεραιότητας: «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια». 

10.  Λήψη απόφασης αποδοχής όρων συμμετοχής και υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης για την πράξη 

με τίτλο “Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων και προσβασιμότητα 

ΑμΕΑ στο Δήμο Γορτυνίας” στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ10 της Ε.Υ.Δ.Ε.-ΥΠ.ΕΣ. στο πλαίσιο του 

Π.Α.Α. για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Παιδεία, 

Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός». 

11.  Λήψη απόφασης αποδοχής όρων συμμετοχής και υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης για την πράξη 

με τίτλο “Προσεισμικός έλεγχος κρίσιμων υποδομών Δήμου Γορτυνίας” στο πλαίσιο της πρόσκλησης 

ΑΤ11 της Ε.Υ.Δ.Ε.-ΥΠ.ΕΣ. στο πλαίσιο του Π.Α.Α. για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των 

οικισμών». 

12.  Λήψη απόφασης αποδοχής όρων συμμετοχής, υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης και συγκρότησης 

επιτροπής διερεύνησης τιμών για την πράξη με τίτλο “Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Γορτυνίας” στο 

πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12 της Ε.Υ.Δ.Ε.-ΥΠ.ΕΣ. στο πλαίσιο του Π.Α.Α. για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον». 

13.  Λήψη απόφασης αποδοχής όρων συμμετοχής και υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης για την πράξη 

με τίτλο “Δράσεις και έργα Δήμου Γορτυνίας στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 200 ετών από την Ελληνική 

Επανάσταση του 1821” στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ14 της Ε.Υ.Δ.Ε.-ΥΠ.ΕΣ. στο πλαίσιο του Π.Α.Α. 

για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, 

Τουρισμός και Αθλητισμός». 

14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Βυζικίου 

(περιοχή Βάναινας)». 

15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τριποταμιά – 

Χάνια – Καπελίτσα». 

16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου  «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Φαναράκι προς Τουμπίτσι». 

17. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με αίτηση του Αθανασίου Μανιάτη για 

παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στα Λαγκάδια.  

18. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση και τακτοποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Σχολαρχείου 

Βελημαχίου. 

19. Έγκριση πίνακα αμοιβών - δαπανών του δικηγόρου Αθανάσιου Καβουρίνου. 

20. Έγκριση πίνακα αμοιβών - δαπανών του δικηγόρου Πέτρου Σαμπράκου. 

21. 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 



22. Δεύτερη (2η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την λογιστική τακτοποίηση 

«Συμψηφισμός εσόδου και εξόδου από λογαριασμούς ΔΕΗ 2020» και την κάλυψη δαπανών «Υπηρεσία 

Συμβούλου για την υποβολή 9 αιτήσεων στο Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης". 

23. Τρίτη (3η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: «Έξοδα 

κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)», προϋπολογισμού 2.003,00 €. 

24. Τέταρτη (4η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: 
«Δαπάνες φιλοξενίας (διαμονή-διατροφή) των συντελεστών της εκπομπής "My Greece"», 
προϋπολογισμού 2.000,00 €. 

25. Πέμπτη (5η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: 
«Αναλύσεις Βιολογικού Καθαρισμού», προϋπολογισμού 11755,20€. 

26. Έκτη (6η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: 
«Αποδοχές και Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών 
αναγκών σχετικών με την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19», προϋπολογισμού 
91.763,57€. 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΟΚΤΙΣΤΟ) 

1. Σύνταξη προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 Κληροδοτήματος Αθηνόδωρου Δρακόπουλου. 
 

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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