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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 11 Μάιου 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 χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Έργα Δήμου Γορτυνίας για την πρόληψη 
και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες». 

2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στη θέση Κουκούλα 
Τροπαίων». 

3. Έγκριση Σχεδίου  Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση κατά τμήματα της Βατότητας 

Επαρχιακού Δρόμου προς Ελαία Γορτυνίας», προϋπολογισμού 300.000,00€.  

4. Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου κ. Ανάγνου Δημήτριου σχετικά με αίτηση του μισθωτή Αθανασίου Μανιάτη 

για την έγκριση παράτασης της μίσθωσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στα Λαγκάδια.  

5. Ορισμός δικηγόρου για υπογραφή χρησιδανείου μεταξύ του Δήμου Γορτυνίας και της Ιεράς Μητροπόλεως 

Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως για δωρεάν παραχώρηση χρήσης στο Δήμο μας κτιρίου ιδιοκτησίας της Ιεράς 

Μητροπόλεως για τη στέγαση του Μουσείου Μίκης Θεοδωράκης στη Ζάτουνα. 

6. Ορισμός δικηγόρου για άσκηση προσφυγής κατά της με αρ. πρωτ.: 106657/16-4-21 απόφασης της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου. 

7. Ορισμός δικηγόρου για άσκηση προσφυγής κατά της με αρ. πρωτ.: 106661/16-4-21 απόφασης της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου. 

8. Ορισμός δικηγόρου για το εξώδικο αίτημα, όχληση, δήλωση Δημήτριου Σταματόπουλου κατά του Δήμου 

Γορτυνίας. 

9. Ορισμός δικηγόρου για υποβολή υπομνήματος – αντιρρήσεων στο ΠΕΣΠΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για την εγκατάσταση και λειτουργία μικρού υδροηλεκτρικού 

σταθμού (ΜΥΗΣ) εντός του ποταμού Άνω Ερυμάνθου. 

10.  Διαγραφή τελών και προσαυξήσεων. 

11. Έγκριση πίνακα αμοιβών - δαπανών του δικηγόρου Δημητρίου Ανάγνου. 



12. Ενδέκατη (11η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη αναγκών μισθοδοσίας 
«Αποδοχές και Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού καθαριότητας Δ.ΙΕΚ και ΣΔΕ με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου», προϋπολογισμού 3.675,00€. 

13. Δωδέκατη (12η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης: 

«Υπολογισμός τελών ύδρευσης για τον Δήμο Γορτυνίας (2020)», προϋπολογισμού 8.000,00€. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΓΑΝΗ (ΖΑΤΟΥΝΑ)  
1. Διεκπεραίωση οφειλών του Κληροδοτήματος Βασιλείου Λαγάνη.  

 

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. 


		2021-05-07T15:04:00+0300
	EFSTATHIOS KOULIS




