
  

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ 

ΓΗΜΟ ΓΟΡΣΤΝΙΑ 

Γημηηζάνα, 03.06.2021 

Αρ. πρφη.: 4.386 

  

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

  

Προς: 

Γήμαρτο Γορησνίας 

κ. Δσζηάθιο Υαρ. Κούλη 

κ. κ. Γημοηικούς σμβούλοσς 

 κ. κ. Πρόεδροσς Κοινοηήηφν Γ. Γορησνίας 

  

  

Καιείζηε ζε ηακηική ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία ζα γίλεη με 

ηηλεδιάζκευη μέζφ ηης σπηρεζίας e:Presence.gov.gr, ηην Γεσηέρα 7 Ιοσνίοσ 2021 θαη ψξα 

17:00, 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. Γλσκνδφηεζε ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε ίδξπζεο Σκήκαηνο Έληαμεο (Σ.Δ.) ζε ρνιηθή 

Μνλάδα ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο.   

2. Έγθξηζε εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο «Γ.Δ.Η. – ΣΔΡΝΑ Α.Δ.» γηα ηελ βειηίσζε πθηζηάκελεο 

αγξνηηθήο νδνπνηίαο σο ζπλνδφ έξγν ηνπ «ΜΤΗΔ Λάδσλαο».  

3. Έγθξηζε Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: «Ύδξεπζε Γ.Γ. Κάησ Ηξαίαο 

Γνξηπλίαο». 

4. Έγθξηζε Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: «χλδεζε παξνρψλ κε ην λέν 

δίθηπν χδξεπζεο ζηελ Σ.Κ. Λαγθαδίσλ». 

5. Έγθξηζε ηεο κε αξ. 20/2021 Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Γνξηπλίαο κε ζέκα: «Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο Ιακαηηθψλ 

Λνπηξψλ Ηξαίαο». 

6. Αίηεκα θνπ Κπξηάθνπ Καηζίγηαλλε, δεκφηε Σ.Κ. Νπκθαζίαο γηα επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ 

πδξνδφηεζεο. 

7. Αίηεκα θνπ Γεσξγίνπ Κνχιε, δεκφηε Οηθηζκνχ Φνχζθαξη Σ.Κ. Λεπθνρσξίνπ γηα επέθηαζε 

ηνπ δηθηχνπ πδξνδφηεζεο. 

8. Αηηήκαηα ησλ θ.θ. α. Κσλζηαληίλνπ Γηακαληφπνπινπ θαη β. Γεκεηξίνπ Παλφπνπινπ, 

δεκνηψλ Σ.Κ. Θενθηίζηνπ γηα επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ πδξνδφηεζεο.   

9. Αίηεκα ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Ιδξχκαηνο Οκίινπ Πεηξαηψο παξαρψξεζεο άδεηαο ρξήζεο ρψξνπ 

γηα ηελ πινπνίεζε ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ. 

10. Αίηεκα ηνπ θνπ Γεκεηξίνπ Μπαθαζέηα, Πξνέδξνπ ηνπ Γηεζλνχο πιιφγνπ Αγψλσλ 

Τπεξαπνζηάζεσλ «ΑΔΘΛΙΟ». 

11. Έγθξηζε δέθαηεο ηξίηεο (13εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 γηα 

ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Πξνκήζεηα πιηθψλ γηα εξγαζίεο ζην πξψελ Γεκνηηθφ ζρνιείν 

απφ ηνλ Δμσξατζηηθφ θαη Δθπνιηηηζηηθφ χιινγν Βπδηθίνπ», πξνυπνινγηζκνχ 1.250,00€. 



12. Έγθξηζε δέθαηεο ηέηαξηεο (14εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 

γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Πξνκήζεηα νηθνδνκηθψλ πιηθψλ γηα δηακφξθσζε ρψξνπ ζηε 

ζέζε “Γήπεδν” απφ ην χιινγν Γιαληηζησηψλ Σξίπνιεο», πξνυπνινγηζκνχ 5.000,00€. 

13. Έγθξηζε δέθαηεο πέκπηεο (15εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 

γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Πξνκήζεηα νηθνδνκηθψλ πιηθψλ γηα εξγαζίεο ζηελ ζέζε 

“Αθφλα” ηνπ νηθηζκνχ Μάξθνπ», πξνυπνινγηζκνχ 2.000,00€. 

14. Έγθξηζε δέθαηεο έθηεο (16εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 γηα 

ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηζηκεληφζηξσζε ηνπ αγξνηηθνχ δξφκνπ 

ζηε ζέζε “Πέηα” ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Ρηδνζπειηάο», πξνυπνινγηζκνχ 7.000,00€. 

15. Έγθξηζε δέθαηεο έβδνκεο (17εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 

γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Τπεξεζία πκβνχινπ γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ζην 

Πξφγξακκα "Αληψλεο Σξίηζεο" Πξφζθιεζε ΑΣ08: Smart cities, επθπείο εθαξκνγέο, 

ζπζηήκαηα θαη πιαηθφξκεο θιπ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηελ εμάπισζε ηεο 

παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19», πξνυπνινγηζκνχ 6.200,00€. 

16. Έγθξηζε δέθαηεο φγδνεο (18εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 

γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Μεηαθνξά ζηεξεψλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζε ρψξν 

επεμεξγαζίαο», πξνυπνινγηζκνχ 37.200,00€.  

17. Έγθξηζε δέθαηεο έλαηεο (19εο) 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 40.885,93€. 

18. Έγθξηζε εηθνζηήο (20εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 γηα ηελ 

θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Πξνκήζεηα πιηθψλ γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ θνηλνηηθνχ 

γξαθείνπ Σ.Κ. ΒΑΛΣΔΙΝΙΚΟΤ», πξνυπνινγηζκνχ 2.000,00€. 

19. Έγθξηζε εηθνζηήο πξψηεο (21εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 

γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Γαπάλεο πινηφκεζεο δέληξσλ ιφγσ επηθηλδπλφηεηαο Γήκνπ 

Γνξηπλίαο», πξνυπνινγηζκνχ 10.000,00€. 

20. Έγθξηζε εηθνζηήο δεχηεξεο (22εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 

γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Πξνκήζεηα εξγαιείσλ θαη ινηπψλ κεραλεκάησλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο», πξνυπνινγηζκνχ 5.000,00€. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

 

 

ΑΠΟΣΟΛΟ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ 
 

 

 

 


