
 

 

  

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ 

ΓΗΜΟ ΓΟΡΣΤΝΙΑ 

Γεκεηζάλα, 03.11.2020 

Αξηζ. πξση.: 9.141 

  

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

 

Πξνο: 

 

1.Γήκαξρν Γνξηπλίαο 

θ. Δπζηάζην Υαξ. Κνύιε 

2.θ. θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο 

 3.Σνπο πξνέδξνπο ησλ θνηλνηήησλ Γήκνπ Γνξηπλίαο 

Καιείζηε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε «Γηά Πεξηθνξάο» ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ 

Γνξηπλίαο, ηελ Γεπηέξα 09 Ννεκβξίνπ 2020 θαη ώξα 11:00, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 

ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 σο ηζρχεη θαη κε ηηο απφ 11/03/2020 & 30/03/2020 Πξάμεηο 

Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ θαη κε ηηο κε αξ.πξση.18318/13.03.2020, 20930/31.03.2020 & 

33282/29.05.2020 Δγθπθιίνπο ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ 

ζηα παξαθάησ: 
 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ: 

 

1. Υπνβνιή πξνηάζεσλ γηα κεηαβνιέο Σρνιηθψλ Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2021 – 2022.  

2. Σπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο Γήκνπ Γνξηπλίαο. 

3. Αίηεκα δεκνηψλ γηα ηελ ίδξπζε Παηδηθνχ Σηαζκνχ ζηελ Τνπηθή Κνηλφηεηα Βπηίλαο. 

4. Αίηεκα ηνπ Δθθιεζηαζηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ηεξνχ Νανχ «Μεηακφξθσζε ηνπ 

Σσηήξνο» Αεηνξξάρεο δηα ηεο Πξνέδξνπ ηεο Τνπηθήο Κνηλφηεηαο Αεηνξξάρεο. 

5. Αίηεκα ηνπ Γεσξγαθνπνχιεηνπ Πλεπκαηηθνχ Ηδξχκαηνο. 

6. Αίηεκα ηνπ Ηδξχκαηνο Γεσξγίνπ θαη Γήκεηξαο Τζάθαινπ. 

7. Αίηεκα ηνπ Σπιιφγνπ Απαληαρνχ Μνπξησηψλ «Ο Άγηνο Νηθφιανο». 

8. Δθκίζζσζε δεκνηηθνχ αθηλήηνπ ζηελ Τνπηθή Κνηλφηεηα Μνπξηάο. 

9. Αίηεκα ηνπ Δμσξατζηηθνχ θαη Δθπνιηηηζηηθνχ Σπιιφγνπ Βπδηθίνπ. 

10. Ζιεθηξνδφηεζε δεκνηηθήο νδνχ πξνο ηνλ Ηεξφ Ναφ Εσνδφρνπ Πεγήο ζηελ Τνπηθή 

Κνηλφηεηα Σηεκλίηζαο. 

11. Υινηφκεζε δέλδξσλ ζηηο Τνπηθέο Κνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο. 

12. Λήςε κέηξσλ νηθνλνκηθήο ειάθξπλζεο γηα επηρεηξήζεηο θαη δεκφηεο πνπ επιήγεζαλ 

απφ ηνλ COVID-19. 

13. Έγθξηζε πεληεθνζηήο πέκπηεο (55εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2020 γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ ηκήκαηνο κηζζνδνζίαο. 



14. Έγθξηζε πεληεθνζηήο έθηεο (56εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2020 γηα ηελ ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε εζφδσλ. 

15. Έγθξηζε πεληεθνζηήο έβδνκεο (57εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο: «Λνηπέο παξνρέο 

ζε είδνο (Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ππαιιήινπο) (2020)», 

πξνυπνινγηζκνχ 5.500€. 

16. Έγθξηζε πεληεθνζηήο έλαηεο (59εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Δξγαζίεο δηεπζέηεζεο θπθινθνξίαο δξφκνπ ζηελ 

Τ.Κ. Σπάζαξε», πξνυπνινγηζκνχ 1.500€. 

17. Έγθξηζε εμεθνζηήο (60εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 γηα 

ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Απνθαηάζηαζε επηθηλδπλφηεηαο πξαλψλ ζηελ Τ.Κ Σέξβνπ», 

πξνυπνινγηζκνχ 24.800€. 

18. Έγθξηζε εμεθνζηήο πξψηεο (61εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Σπληήξεζε Αγξνηηθήο Οδνπνηίαο Γ.Δ. 

Κνληνβάδαηλαο (2020)», πξνυπνινγηζκνχ 8.000€. 

19. Έγθξηζε εμεθνζηήο δεχηεξεο (62εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2020 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Σπληήξεζε Αγξνηηθήο Οδνπνηίαο Γ.Δ. Βπηίλαο 

(2020)», πξνυπνινγηζκνχ 3.000€. 

 

  Καινύληαη ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο: 

1. λα δειώζνπλ ηελ πξόζεζε ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζηε ζπλεδξίαζε ην αξγόηεξν έσο ηηο 

11.00 δειαδή ηελ ώξα έλαξμεο ηεο ζπλεδξίαζεο, ζην email: 

grammateia@gortynia.gov.gr ή κε sms ζην θηλεηό ηειέθσλν ηνπ Πξνέδξνπ θνπ 

Απόζηνινπ Απνζηνιόπνπινπ 

2.  λα απνζηείινπλ ηελ ςήθν ηνπο γηα ηα αλσηέξσ ζέκαηα ζην email: 

grammateia@gortynia.gov.gr ή κε sms ζην θηλεηό ηειέθσλν ηνπ Πξνέδξνπ θνπ 

Απόζηνινπ Απνζηνιόπνπινπ ην αξγόηεξν κέρξη ώξα 14.00, ε νπνία νξίδεηαη ώξα 

ιήμεο ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

 

 Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ζπλεδξίαζε δηεμάγεηαη «δηα πεξηθνξάο» ιόγσ ηεο ξαγδαίαο 

αύμεζεο ησλ θξνπζκάησλ COVID – 19 θαη ηεο αλάγθεο δηαθύιαμεο ηεο Γεκόζηαο 

Τγείαο. 

 

 
  Οη εηζεγήζεηο ζα ζηαινχλ ειεθηξνληθά ζηηο νηθείεο δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ησλ 

κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 

 

 

     

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΑΝ. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ 
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