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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 Τρίτη 20 Απριλίου 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 Επιτροπής Διερεύνησης τιμών και έγκριση τεχνικής μελέτης για την πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ 

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ» στην πρόσκληση ΑΤ01, στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  

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

2. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης τιμών και έγκριση τεχνικής μελέτης για την πράξη με τίτλο 

«Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, καθώς και την 

καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας στον 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». 

3. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης τιμών και έγκριση τεχνικής μελέτης 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». 

4. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης τιμών και έγκριση τεχνικής μελέτης 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». 

5. Καθορισμός όρων διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Μεταφορά στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων 

σε χώρο επεξεργασίας», ενδεικτικού προϋπολογισμού 178.413,58 € στον Κ.Α.20.6277.011. 

6.  Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Έργα  πρόληψης   και  αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών από 

θεομηνίες στο Δήμο Γορτυνίας ( Δ.Ε Ηραίας)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.797,63 € στον Κ.Α. 63.7326.003. 

7.  Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή στέγης κτηρίου δημοτικού σχολείου Τ.Κ Παύλιας», 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.295,91€ στον 30.7331.60404. 



8. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο  «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης δημοτικών δρόμων Τ.Κ 

Τροπαίων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.999,87€ στον 30.7323.70010. 

9. Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ». 

10. Κατανομή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 62.600,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που 

προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID – 19. 

11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 293,07 € για την κάλυψη δαπάνης ηλεκτροδότησης της με αριθμό παροχής 32819533 

στη Ζάτουνα και ορισμός υπολόγου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. 

12. Αίτηση Χρήστου Σιμόπουλου για αναπροσαρμογή μισθώματος δημοτικού ακινήτου «Εργαστήριο Ξυλογλυπτικής» 

στην Τ.Κ. Ελάτης. 

13. Διαγραφή τελών και προσαυξήσεων. 

14. Άσκηση ενδίκου μέσου κατά της αριθ. Α125/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης. 

15. Έγκριση πίνακα αμοιβών - δαπανών του δικηγόρου Καρνέζη Αθανάσιου. 

16. Έγκριση πίνακα αμοιβών - δαπανών του δικηγόρου Λιναρά Νικόλαου. 

17. Έγκριση πίνακα αμοιβών - δαπανών της δικηγόρου Καπογιάννη Κωνσταντίνας. 

18. Έγκριση πίνακα αμοιβών - δαπανών της δικηγόρου Κανελλοπούλου Αικατερίνης. 

19. Έβδομη (7η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: «Άρση 

Επικινδυνότητας κτιρίων Δήμου Γορτυνίας (2021)», προϋπολογισμού 12.000,00€. 

20. Όγδοη (8η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: «Αμοιβή 
Ορκωτού Εκτιμητή για την εκτίμηση ακινήτων του Δήμου Γορτυνίας», προϋπολογισμού 6.000,00€. 

21. Ένατη (9η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: «Λοιπές 
κρατήσεις υπέρ τρίτων», προϋπολογισμού 4.500,00€. 

22. Δέκατη (10η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: «Λοιπές 
παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους) (2021)», προϋπολογισμού 15.000,00€. 
 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΓΑΝΗ (ΖΑΤΟΥΝΑ)  
1. Έγκριση απολογισμών οικ. ετών 2019 και 2020  του Κληροδοτήματος Βασιλείου Λαγάνη (Τ.Κ. Ζάτουνας). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΖΑΤΟΥΝΑ)  
1. Έγκριση απολογισμών οικ. ετών 2019 και 2020  του Κληροδοτήματος Κων/νου Κωνσταντόπουλου (Τ.Κ. 

Ζάτουνας). 
 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΟΚΤΙΣΤΟ)   

1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.470,00 €  για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Καθαρισμός - αποψίλωση και 
ευπρεπισμός χωριού Τ.Κ. Θεοκτίστου». 

2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.940,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Αποκομιδή απορριμμάτων από οικίες 

ηλικιωμένων και ανήμπορων ατόμων σε σημείο συγκέντρωσης στην Τ.Κ. Θεοκτίστου».  
3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Καθαρισμός τσιμενταύλακα 

΄΄Τσαρνoλύκου΄΄ –΄΄ Παναγία΄΄ και προς ΄΄Τράφου΄΄ στην Τ.Κ. Θεοκτίστου».  
4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € για την: «Προμήθεια φορητού πλυστικού – πιεστικού μηχανήματος για της 

ανάγκες της Τ.Κ. Θεοκτίστου». 
5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Κοπή δέντρων και κλαδιών, εντός της Τ.Κ. 

Θεοκτίστου λόγω επικινδυνότητας». 
6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.200,00 € για την: «Προμήθεια πέτρας και οικοδομικών υλικών για την πλακόστρωση 

της κοινοτικής οδού εκατέρωθεν της πλατείας στην Τ.Κ. Θεοκτίστου». 
7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.556,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Εργασία πλακόστρωσης της κοινοτικής 

οδού εκατέρωθεν της πλατείας στην Τ.Κ. Θεοκτίστου». 
8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.545,28 € για την: «Επέκταση κοινοτικού φωτισμού από πλατεία Αγ. Γεωργίου, προς 

ποιμνιοστάσιο Αθανάσιου – Παναγιώτη Δελή».  
 

 

  



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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