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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 Δευτέρα 06 Σεπτεμβρίου 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 της μελέτης της προμήθειας "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ" με σκοπό την 
υποβολή της για χρηματοδότηση στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ" 2020, Άξονας Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) "Αστική Αναζωογόνηση", Β' Πρόσκληση - Σεπτέμβριος 
2020 καθώς και για την κάλυψη από ιδίους πόρους. 

2. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Βυζικίου» (περιοχή 
Βάναινας). 

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

4. Κατανομή εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής και πλήρους απασχόλησης στο 
πλαίσιο πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων. 

5. Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου κ. Μπίρη Παναγιώτη για την εξώδικη διαμαρτυρία του κ. Κωνσταντίνου 
Κούτρου. 

6. Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου κ. Μπίρη Παναγιώτη σχετικά με την τακτοποίηση του ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος του Σχολαρχείου Βελημαχίου. 

7. Διαγραφή τελών και προσαυξήσεων. 
8. Έγκριση πίνακα αμοιβών - δαπανών του δικηγόρου Αθανάσιου Καρνέζη. 

9. Αποδεσμεύσεις αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης. 
10. Τεσσαρακοστή τρίτη (43η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της 

δαπάνης: «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού απασχολούμενο στην πυροπροστασία», 
προϋπολογισμού 6.000,00€. 

11. Τεσσαρακοστή τέταρτη (44η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της 
δαπάνης: «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και 
παραγωγικής διαδικασίας». 

12. Τεσσαρακοστή πέμπτη (45η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για τη λογιστική 
τακτοποίηση εσόδων «Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες». 



13. Τεσσαρακοστή έκτη (46η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της 
δαπάνης: «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων», προϋπολογισμού 37.200,00€. 

14. Τεσσαρακοστή έβδομη (47η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της 
δαπάνης: «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία», προϋπολογισμού 5.000,00€. 
 
 

 

 
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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