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ΠΡΟΚΛΖΖ 

αο γλσζηνπνηνχκε φηη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο ζα ζπλεδξηάζεη «Γιά Περιθοράς» 

ηελ Σεηάρηη 29 Ιοσλίοσ 2020 θαη ψξα 10:00, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν. 

4555/2018 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγνληα κέηξα 

αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο 

πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ» (ΦΔΚ Α΄55) πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ απνθάζεηο ζηα παξαθάησ ζέκαηα: 

 
 

1. Έγθξηζε 2νπ ΑΠΔ ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή Ξελψλα ζην Γ.Γ. έξβνπ». 

2. Έγθξηζε 1νπ ΑΠΔ ηνπ έξγνπ: πληήξεζε - απνθαηάζηαζε δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ δεκνηηθήο νδνπνηίαο 

πνπ πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο ζηνλ Γήκν Γνξηπλίαο». 

3. Έγθξηζε πξαθηηθνχ Νν 3 (απνζθξάγηζεο θαη ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) γηα ηελ 

«Πξνκήζεηα ελφο (1) απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο ηχπνπ πξέζαο ρσξεηηθφηεηαο 10-12m3». 

4. Έγθξηζε πξαθηηθνχ Νν 1 (απνζθξάγηζεο θαη ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο) ηνπ έξγνπ: 

«Γηακφξθσζε ππαίζξηνπ ρψξνπ ζηε ζέζε Κνπθνχια Σξνπαίσλ» (Α.. 83969)». 

5. Καζνξηζκφο ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: «Έξγα πξφιεςεο   θαη  αληηκεηψπηζεο  δεκηψλ θαη 

θαηαζηξνθψλ απφ ζενκελίεο ζην Γήκν Γνξηπλίαο (Γ.Δ.Σξνπαίσλ, Κνληνβάδαηλαο)», πξνυπνινγηζκνχ 

18.632,92 € ζηνλ Κ.Α. 63.7326.001. 

6. Καζνξηζκφο ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: «Έξγα πξφιεςεο   θαη  αληηκεηψπηζεο  δεκηψλ θαη 

θαηαζηξνθψλ απφ ζενκελίεο ζην Γήκν Γνξηπλίαο ( Γ.Δ Ηξαίαο)», πξνυπνινγηζκνχ 24.797,63 € ζηνλ 

Κ.Α. 63.7326.003. 

7. Δπαλαθαζνξηζκφο φξσλ δηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 

ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΑΙΓΙΚΧΝ ΥΑΡΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΟΡΣΤΝΙΑ». 

8. Υνξήγεζε παξάηαζεο εθηέιεζεο έξγνπ: «Έξγα Γήκνπ Γνξηπλίαο γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε 

δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο». 

9. Υνξήγεζε παξάηαζεο  πξνζεζκίαο εθηέιεζεο έξγνπ: «πληήξεζε - απνθαηάζηαζε δεκηψλ θαη 

θαηαζηξνθψλ δεκνηηθήο νδνπνηίαο πνπ πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο ζηνλ Γήκν Γνξηπλίαο». 

10.  Αλακφξθσζε ρεδίνπ Γξάζεο 2020 ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο. 

11. Απαιιαγή ππνιφγνπ γηα ην Α/243/2020 Υξεκαηηθφ Έληαικα Πιεξσκήο πνζνχ 293,07€. 

12. Έγθξηζε πίλαθα ακνηβψλ θαη δαπαλψλ δηθεγφξνπ θ. Καξλέδε Αζαλαζίνπ. 

13. Έγθξηζε πηλάθσλ ακνηβψλ θαη δαπαλψλ δηθεγφξνπ Γξαθνπνχινπ Κσλζηαληίλαο. 

14. Έγθξηζε πίλαθα ακνηβψλ θαη δαπαλψλ δηθεγφξνπ Καλειινπνχινπ Αηθαηεξίλεο. 



15. Οξηζκφο δηθεγφξνπ γηα ηελ ππφζεζε ENERGA HELLAS POWER. 

16. Τπνγξαθή κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ παξάηαζεο επαγγεικαηηθήο κίζζσζεο δεκνηηθνχ αθηλήηνπ ζηελ 

Σξίπνιε πνπ ιεηηνπξγεί σο θαθεηέξηα ηεο εηαηξείαο ΜΠΑΦΔ ΚΑΙ ΙΑ ΔΔ.  

17. Απνδεζκεχζεηο απνθάζεσλ αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

18. Δηθνζηή (20ε) αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο 

εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο: «πληήξεζε θαη επηζθεπή εμνπιηζκνχ κεραλνξγάλσζεο ηνπ Γήκνπ (2020)», 

πξνυπνινγηζκνχ 13.560,00€. 

19. Δηθνζηή πξψηε (21ε) αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο 

δαπάλεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο: «Αληαιιαθηηθά ινηπψλ κεραλεκάησλ», πξνυπνινγηζκνχ 4.200,00€. 

20. Δηθνζηή δεχηεξε (22ε) αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο 

δαπάλεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο: «Πξνκήζεηα θεληξηθνχ εμππεξεηεηή Η/Τ (Server)», 

πξνυπνινγηζκνχ 8.000,00€. 

21. Δηθνζηή ηξίηε (23ε) αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο 

δαπάλεο: «πκςεθηζκφο εζφδνπ θαη εμφδνπ απφ ινγαξηαζκνχο ΓΔΗ 2019», πξνυπνινγηζκνχ 

79.865,17€. 

22. Δηθνζηή ηέηαξηε (24ε) αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο 

δαπάλεο εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ: «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο κνλίκσλ ππαιιήισλ ππέξ ΙΚΑ», 

πξνυπνινγηζκνχ 8.000,00€. 

23. Δηθνζηή πέκπηε (25ε) αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 γηα Λνγηζηηθή 

ηαθηνπνίεζε, πξνυπνινγηζκνχ 30,00€. 

24. Δηθνζηή έθηε (26ε) αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο 

εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο: «Πξνκήζεηα νηθνδνκηθψλ πιηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο 

(2020)», πξνυπνινγηζκνχ 10.000,00€. 

25. Δηθνζηή έβδνκε (27ε) αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο 

δαπάλεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο: «πληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλεκάησλ XEROX Γήκνπ Γνξηπλίαο», 

πξνυπνινγηζκνχ 623,08€. 

26. Δηθνζηή φγδνε (28ε) αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο 

δαπάλεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο: «Απνςίισζε παξάπιεπξεο βιάζηεζεο ηνπ αγξνηηθνχ δξφκνπ 

Σνπκπίηζη – Φαλαξάθη», πξνυπνινγηζκνχ 1.844,50€. 

27. Δηθνζηή έλαηε (29ε) αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 γηα ηελ ηαθηνπνίεζε: 
«Κσδηθψλ Οθεηιψλ Πξνεγνχκελεο Οηθνλνκηθήο Υξήζεο (ΠΟΔ)». 

28. Σξηαθνζηή (30ε) αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: 
«Απνδνρέο έθηαθησλ ππαιιήισλ γηα ηελ θάιπςε θαηεπεηγνπζψλ επνρηθψλ αλαγθψλ ζρεηηθψλ κε ηελ 
εκθάληζε θαη δηαζπνξά ηνπ θνξσλντνχ COVID-19», πξνυπνινγηζκνχ 14.300,00€. 

29. Σξηαθνζηή πξψηε (31ε) αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο 
δαπάλεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο: «Καηαζθεπή  ηνηρείσλ αληηζηήξημεο δεκνηηθψλ δξφκσλ Σ.Κ  
Λπζζαξέαο», πξνυπνινγηζκνχ 1.626,57€. 

30. Σξηαθνζηή δεχηεξε (32ε) αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο 

δαπάλεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο: «Ακνηβέο λνκηθψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», πξνυπνινγηζκνχ 

10.000€. 

31. Σξηαθνζηή Σξίηε (33ε) αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο 

δαπάλεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο: «πληήξεζε Αγξνηηθήο Οδνπνηίαο Γήκνπ Γνξηπλίαο (2020)», 

πξνυπνινγηζκνχ 40.000€.  

32. Σξηαθνζηή Σέηαξηε (34ε) αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο 

δαπάλεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο: «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειαζηηθψλ απνξξηκκαηνθφξσλ», 

πξνυπνινγηζκνχ 6.000€. 

 

ΘΔΜΑ ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑΣΟ ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΛΑΓΑΝΖ (ΕΑΣΟΤΝΑ)  

1. Απφδνζε ππνηξνθηψλ ζε δηθαηνχρνπο απφ ην Κιεξνδφηεκα Βαζηιείνπ Λαγάλε. 
 



ΘΔΜΑΣΑ ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑΣΟ ΚΩΝ/ΝΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (ΕΑΣΟΤΝΑ)  
1. Γηεθπεξαίσζε νθεηιψλ (θνηλφρξεζηα – ΔΤΓΑΠ) ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο Κσλ/λνπ Κσλζηαληφπνπινπ. 

 
 
ΘΔΜΑΣΑ ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑΣΟ ΑΘΖΝΟΓΩΡΟΤ ΓΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ (ΘΔΟΚΣΙΣΟ) 
1. Φήθηζε πίζησζεο πνζνχ 980,00 €  γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο: «Καζαξηζκφο - απνςίισζε θαη 

εππξεπηζκφο ρσξηνχ Σ.Κ. Θενθηίζηνπ». 

2. Φήθηζε πίζησζεο πνζνχ 980,00 € γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο: «Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ απφ 

νηθίεο ειηθησκέλσλ θαη αλήκπνξσλ αηφκσλ ζε ζεκείν ζπγθέληξσζεο ζηελ Σ.Κ. Θενθηίζηνπ».  
3. Φήθηζε πίζησζεο πνζνχ 6.851,00 € γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο: «Καζαξηζκφο – επηζθεπή 

αγξνηηθψλ νδψλ κε γθξέηληεξ». 
4. Φήθηζε πίζησζεο πνζνχ 245,00 € γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο: «Καζαξηζκφο θσηνγξαθηθνχ 

κνπζείνπ θαη ηαηξείνπ Σ.Κ. Θενθηίζηνπ».  
5. Φήθηζε πίζησζεο πνζνχ 560,00 € γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο: «Τπεξεζίεο ινγηζηή έηνπο 2020».  
6. Φήθηζε πίζησζεο πνζνχ 1.000,00 € γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο: «Δπηζθεπή θαη θαζαξηζκφο 

ηζηκεληαχιαθα ζηε ζέζε ‘’Σξάθνπ’’ ζηελ Σ.Κ. Θενθηίζηνπ».  
7. Φήθηζε πίζησζεο πνζνχ 1.000,00 € γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο: «Καζαξηζκφο ηζηκεληαχιαθα 

Σζαξλφιπθνπ – Παλαγία ζηελ Σ.Κ. Θενθηίζηνπ».  
8. Φήθηζε πίζησζεο πνζνχ 210,00 € γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο: «Απνθιάδσζε δέληξσλ εληφο ηεο 

Σ.Κ. Θενθηίζηνπ».  
 

Καινχληαη ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο επί ησλ ζεκάησλ θαη λα 

ςεθίζνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά επί ησλ εηζεγήζεσλ ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θαη μέτρι ώρα 13:00 κε e-mail ζην 

xspiliop@gortynia.gov.gr ή ηειεθσληθά ζηα 2795360332 / 2795360310 / 2795360330 ή κε ΦΑΞ ζην 

2795031855.  
 

Οη εηζεγήζεηο ζα ζηαινχλ ειεθηξνληθά ζηηο νηθείεο δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ησλ κειψλ 

ηεο Δπηηξνπήο. 

 
Ο πρόεδρος ηης Οικονομικής Δπιηροπής 

 

 
 

Δσζηάθιος  Υαρ. Κούλης 
Γήμαρτος Γορησνίας 

 
 
ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηαθηηθνχ κέινπο θαιείηαη αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 
Κνηλ. Αλαπιεξσκαηηθά κέιε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο: Γεκάθν ηαχξν, Μπέηζα Παλαγηψηα, Μπαξνχηζα 
Νεθηάξην, ηξίθν Γεκήηξην, Σζηφγθα Ισάλλε, Γεσξγαθφπνπιν Υαξάιακπν. 
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