Δημητσάνα, 21/07/2022
Αριθ. πρωτ.: 5570

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
22007 ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ

Προς:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Αποστολόπουλο Απόστολο
Δημάκο Σταύρο
Καζά Δημήτριο
Μπόρα Δημήτριο
Συριόπουλο Λεωνίδα
Γιαννόπουλο Ιωάννη
Δημόπουλο Γεώργιο
Λύτρα Μιλτιάδη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 13:00, κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 78 του Νόμου 4954/2022 (ΦΕΚ 136Α/09.07.2022), για τη λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέματα:
1. Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών προκειμένου ο Δήμος να συντάξει πρόταση για την υποβολή
προς ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»,
στον Άξονα Προτεραιότητας: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας», 03Σ
«Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» με τίτλο
«ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ».
2. Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών προκειμένου ο Δήμος να συντάξει πρόταση για την υποβολή
προς ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που χρηματοδοτείτε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο «Sub 2 –
16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον άξονα 4.6
«Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας»
3. Έγκριση πρακτικού Νο4 «Ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» του έργου «Κατασκευή,
επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Γορτυνίας».
4. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Τ.Κ. Νυμφασίας».
5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών δημοτικής
οδοποιίας που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δ. Γορτυνίας (Τ.Κ. Βυτίνας)».
6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση χώρου πάρκινγκ άνωθεν Πνευματικού
Κέντρου τ.κ. Λαγκαδίων».
7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επέκταση – αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Βυζικίου & Τ.Κ.
Τροπαίων».
8. Έγκριση πρακτικού Νο1 του διαγωνισμού: «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και λοιπών
μηχανημάτων».
9. Έγκριση πρακτικού Νο2 του διαγωνισμού: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση
και θέρμανση Δήμου Γορτυνίας».
10. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – επισκευή κεντρικής πλατείας Τ.Κ.
Βαλτεσινίκου», εκτιμώμενης αξίας 74.400,00 € στον Κ.Α. 64.7332.30201.

11. Ψήφιση πιστώσεων για δαπάνες επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση φωτιστικών
και ορισμός υπολόγου προπληρωμής στην ΔΕΔΔΗΕ.
12. Ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης 20,00€ για δαπάνες ηλεκτροδότησης οδού προς Ζωοδόχο Πηγή
στην Τ.Κ. Στεμνίτσας και ορισμός υπολόγου προπληρωμής στην ΔΕΔΔΗΕ (σχετική η 37/2022
απόφαση Ο.Ε.).
13. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου
Γορτυνίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και ορισμός των
Μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του
έργου: «Ανάπλαση οικισμού Μαγουλιάνων Γορτυνίας», προϋπολογισμού 250.000 €.
14. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου
Γορτυνίας και ορισμός των Μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής
Σύμβασης του έργου: «ΣΗΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΣΕΡΒΟΥ – ΑΡΑΠΗΔΕΣ - ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗ»,
προϋπολογισμού 50.000 €.
15. Έγκριση απόφασης Δημάρχου για την παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ψωφίδος για τη
συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά του Δήμου Γορτυνίας.
16. Ορισμός δικηγόρου για προσφυγή κατά της με αρ. πρωτ.: 204006/17-06-2022 απόφασης του
Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Πελοποννήσου
17. Ορισμός δικηγόρου για νομική υποστήριξη του Δημάρχου ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου
Τρίπολης στις 28/09/2022.
18. Έγκριση πίνακα αμοιβών - δαπανών του δικηγόρου Αθανάσιου Καβουρίνου.
19. Διαγραφή τελών και προσαυξήσεων.
20. Έκτη (6η) αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Γορτυνίας οικ. έτους 2022.
21. Αποδεσμεύσεις αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.
22. Έγκριση (6ης) αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου Γορτυνίας.
ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΟΚΤΙΣΤΟ)
1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Καθαρισμός τσιμενταύλακα
΄΄Τσαρνολύκου΄΄ - ΄΄Παναγία΄΄ και προς ΄΄Τράφου΄΄ στην Κοινότητα Θεοκτίστου».
2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.100,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Σύνταξη καταστατικού
Ενεργειακής Κοινότητας, σύνταξη και υποβολή φακέλου για την αδειοδότηση από τον ΔΕΔΔΗΕ, φωτοβολταϊκού
πάρκου στην Κοινότητα Θεοκτίστου».
3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.500,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Προμήθεια και τοποθέτηση
οργάνων παιδικής χαράς και οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου στον προαύλιο χώρο του σχολικού
συγκροτήματος της κοινότητας Θεοκτίστου».
4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Προμήθεια λαμπτήρων και
φωτιστικών, για αντικατάσταση σπασμένων, εξωραϊστικού φωτισμού πλατείας Αγ. Γεωργίου στην κοινότητα
Θεοκτίστου».
5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.720,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου
ύδρευσης, λόγω βλάβης, στην Κοινότητα Θεοκτίστου».
6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.500,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Μετατροπή κατεστραμμένου
τμήματος αρδευτικού δικτύου ‘’Τράφου΄΄ από ανοικτού τύπου (τσιμενταύλακα) σε κλειστό με τοποθέτηση σωλήνων,
στην Κοινότητα Θεοκτίστου».
7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 850,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Προμήθεια και φύτευση
καλλωπιστικών φυτών – λουλουδιών στην πλατεία της κοινότητας Θεοκτίστου».

8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.750,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Αρχική διαγράμμιση και βάψιμο
ασφάλτινου γηπέδου μπάσκετ, σχολείου κοινότητας Θεοκτίστου».
9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.709,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Τοιχεία αντιστήριξης για την
προστασία των πρανών των οδών εντός της Κοινότητας Θεοκτίστου».
10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.768,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Σκυροδέτηση κοινοτικών οδών
εντός της κοινότητας Θεοκτίστου».
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: Καγιούλης Ευστάθιος, Μπέτσα Παναγιώτα,
Παναγιωτακόπουλος Ιωάννης, Στρίκος Δημήτριος, Πυρπυρής Καλλίμαχος, Παρασκευόπουλος Παναγιώτης.

