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Προς: 

Γήμαρτο Γορησνίας 

κ. Δσζηάθιο Υαρ. Κούλη 

κ. κ. Γημοηικούς σμβούλοσς 

 κ. κ. Πρόεδροσς Κοινοηήηφν Γ. Γορησνίας 

  

  

Μεηά ηελ καηαίσζε ηεο θαηά ηελ 08
ε
 Απξηιίνπ 2021 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ ηελ κε αξ. πξση. 2690/02.04.2021 πξφζθιεζε ζπλεδξίαζεο, επεηδή δελ 

ππήξμε απαξηία, θαιείζηε ζε νέα ηακηική ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία ζα 

γίλεη με ηηλεδιάζκευη μέζφ ηης σπηρεζίας e:Presence.gov.gr, ηην Γεσηέρα 12 Απριλίοσ 2021 

θαη ψξα 17:30, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ 

Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55Α/11.03.2020), ηνπ κε αξ.πξση. 18318/13.03.2020 εγγξάθνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ησλ κε αξ.πξση. 163/33282/29.05.2020 θαη 426/77233/13.11.2020 

Δγθπθιίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζηα θαησηέξσ: 
  

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ: 

 

1. Απνδνρή έθηαθηεο επηρνξήγεζεο πνζνχ 62.600,00€ πξνο θάιπςε έθηαθησλ θαη 

επηηαθηηθψλ αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ θνξσλντνχ COVID – 19. 

2. Απνδνρή έληαμεο Πξάμεο ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο ζην Πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ», ζην 

πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο IV «Καηαζθεπή, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ησλ Γήκσλ». 

3. Έγθξηζε ρεδίνπ Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο, ηνπ Γήκνπ 

Μεγαιφπνιεο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ γηα ηελ Πξάμε: « ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ 

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ: “ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΔΞΩΣΔΡΗΚΩΝ 

ΓΗΚΣΤΩΝ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟ ΠΖΓΖ ΑΒΑΛΑ”». 

4. Απνηίκεζε θαη θαηαβνιή ζε ρξήκα ηνπ γάιαθηνο πνπ δελ ρνξεγήζεθε εληφο ηνπ έηνπο 

2020 ζην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο. 

5. Αίηεκα Αγξνηηθνχ Κηελνηξνθηθνχ πλεηαηξηζκνχ Αξθαδίαο «Ζ ΔΝΩΖ» γηα ρξήζε 

αίζνπζαο δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο. 

6. Αίηεκα ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Δμσξατζηηθνχ πιιφγνπ Σνπκπηηζίνπ & Φίισλ «Άγηνο 

Αζαλάζηνο» γηα ηελ παξαρψξεζε ρξήζεο δεκνηηθνχ αθηλήηνπ. 

7. Αίηεκα ηεο Αδειθφηεηαο ησλ Απαληαρνχ Παινπκπαίσλ γηα έγθξηζε ελεξγεηψλ ζηελ 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Παινχκπα. 

8. Αίηεκα νκάδαο εζεινληψλ Μαξθησηψλ γηα ηελ έγθξηζε εξγαζηψλ ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα 

Μάξθνπ. 



9. Αίηεκα ηδηνθηεηψλ αγξνηεκαρίσλ ζηε ζέζε «Πέηα» ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Ρηδνζπειίαο 

δηα ηνπ Σνπηθνχ Πξνέδξνπ, θνπ Θεφδσξνπ Παλαγφπνπινπ. 

10. Δηζήγεζε Δ.Π.Ε. γηα ηελ έγθξηζε Καλνληζηηθήο Απφθαζεο Γήκνπ Γνξηπλίαο γηα 

παξαρψξεζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 

11. Δηζήγεζε Δ.Π.Ε. γηα ην αίηεκα ηνπ θνπ Γεψξγηνπ Απνζηνιφπνπινπ γηα παξαρψξεζε ζέζεο 

ζηάζκεπζεο Α.Μ.Δ.Α. ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Διιεληθνχ. 

12. Δηζήγεζε Δ.Π.Ε. γηα ην αίηεκα ηνπ θνπ σθξάηε Λεβέληε γηα ρνξήγεζε άδεηαο 

επαγγεικαηηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπξηζηηθνχ ηξέλνπ ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Βπηίλαο. 

13. Δηζήγεζε Δ.Π.Ε. γηα ην αίηεκα ηνπ θνπ Πνιπρξφλε Κνπγηνχθα γηα ρνξήγεζε άδεηαο γηα 

ηελ ηνπνζέηεζε αλεκνζξαπζηψλ έκπξνζζελ ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα 

Εάηνπλαο. 

14. Έγθξηζε πξψηεο (1εο) Τπνρξεσηηθήο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2021. 

15. Έγθξηζε δεχηεξεο (2εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 γηα ηελ 

ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε «πκςεθηζκφο εζφδνπ θαη εμφδνπ απφ ινγαξηαζκνχο ΓΔΖ 2020» 

θαη ηελ θάιπςε δαπαλψλ «Τπεξεζία πκβνχινπ γηα ηελ ππνβνιή 9 αηηήζεσλ ζην 

Πξφγξακκα "Αληψλεο Σξίηζεο". 

16. Έγθξηζε ηξίηεο (3εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 γηα ηελ 

θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Έμνδα θεδείαο απνβηνχλησλ ππαιιήισλ (άξζξν 112 Ν.118/81)», 

πξνυπνινγηζκνχ 2.003,00 €. 

17. Έγθξηζε ηέηαξηεο (4εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 γηα ηελ 

θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Γαπάλεο θηινμελίαο (δηακνλή-δηαηξνθή) ησλ ζπληειεζηψλ ηεο 

εθπνκπήο "My Greece"», πξνυπνινγηζκνχ 2.000,00 €. 

18. Έγθξηζε πέκπηεο (5εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 γηα ηελ 

θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Αλαιχζεηο Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ», πξνυπνινγηζκνχ 11755,20€. 

19. Έγθξηζε έθηεο (6εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 γηα ηελ 

θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Απνδνρέο θαη Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ 

θάιπςε θαηεπεηγνπζψλ επνρηθψλ αλαγθψλ ζρεηηθψλ κε ηελ εκθάληζε θαη δηαζπνξά ηνπ 

θνξσλντνχ COVID-19», πξνυπνινγηζκνχ 91.763,57€. 

20. Έγθξηζε πξψηεο (1
εο

) Τπνρξεσηηθήο Αλακφξθσζεο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο 

(Ο.Π.Γ.) – ηνρνζεζία ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο, έηνπο 2021 ζην λέν ζχζηεκα ζηνρνζεζίαο θαη 

ειέγρνπ επίηεπμεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
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