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ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

 

Πξνο: 
 

1.Γήκαξρν Γνξηπλίαο 

θ. Δπζηάζην Υαξ. Κνύιε 

2.θ. θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο 

 3.Σνπο πξνέδξνπο ηωλ θνηλνηήηωλ Γήκνπ Γνξηπλίαο 

Καιείζηε ζε δηα δώζεο, θεθιεηζκέλωλ ηωλ ζπξώλ, βάζεη ηεο κε αξ. πξση. 33282/29-5-20 

163 εγθ. ηνπ ΤΠ.Δ θαη πξνο απνθπγή ηεο κεηάδνζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ covid -19, 

ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γνξηπλίαο ζηελ Βπηίλα, ζηελ αίζνπζα ηνπ 
Παληαδνπνπιείνπ Ιδξύκαηνο Βπηίλαο, ηελ Παξαζθεπή 16 Οθηωβξίνπ 2020 θαη ώξα 19:00, γηα 
ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα παξαθάησ: 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ: 
1. Απνδνρή πνζνχ 13.200,00€ απφ πηζηψζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα ηελ θάιπςε 

δαπάλεο κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο. 

2. Απνδνρή έληαμεο Πξάμεο ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο ζην Πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ», ζην 
πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο VIII «Δθπφλεζε κειεηψλ θαη πινπνίεζε κέηξσλ θαη κέζσλ 
ππξνπξνζηαζίαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο  ηεο ρψξαο».    

3. Απνδνρή έληαμεο Πξάμεο ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο ζην Πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ», ζην 
πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο ΗΥ «Καηαζθεπή ξακπψλ θαη ρψξσλ πγηεηλήο γηα ηελ  πξφζβαζε θαη 
ηελ εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο». 

4. Απνδνρή φξνπ ζρεδίνπ δαλεηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ γηα ηε ζπλνκνιφγεζε δαλεηαθήο ζχκβαζεο 
κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο θαη ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ & Γαλείσλ γηα ηελ εθηέιεζε 
ηνπ εληαγκέλνπ ζην Πξφγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η επελδπηηθνχ έξγνπ κε ηίηιν: «Βειηίσζε ησλ 
ππνδνκψλ ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο». 

5.  Απνδνρή φξνπ ζρεδίνπ δαλεηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ γηα ηε ζπλνκνιφγεζε δαλεηαθήο ζχκβαζεο 
κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο θαη ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ & Γαλείσλ γηα ηελ εθηέιεζε 
ηνπ εληαγκέλνπ ζην Πξφγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η επελδπηηθνχ έξγνπ κε ηίηιν: «Οινθιεξσκέλε 
Γηαρείξηζε Αζηηθψλ Λπκάησλ Γήκνπ Γνξηπλίαο». 

6. Αγνξά αγξνηεκαρίνπ ζηε Θέζε «Γξπκψλαο» ζηελ Σ.Κ. Γεκεηζάλαο.  
7. Έγθξηζε πξαθηηθψλ Νν 11 & 12/31.08.2020 Δθθαζαξηζηψλ ΑΓΔΛ. 
8. Αλαλέσζε ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο θαη ηνπ Οξγαληζκνχ 

Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ.) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01.01.2021 έσο 
θαη 31.12.2021. 

9. Αίηεκα παξάηαζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηεο εληαγκέλεο ζην Μ 19.2 ηνπ ΠΑΑ, 
πξάμεο κε ηίηιν: «Παλειιήληνο Γηαγσληζκφο Γεκνηηθνχ Σξαγνπδηνχ θαη Μνπζηθήο ζηα Λαγθάδηα 
Γήκνπ Γνξηπλίαο». 



10. Αίηεκα ηεο θαο Κπξηαθνχιαο Γθξηληδηά ηνπ Γεσξγίνπ. 
11. Αίηεκα ηνπ θνπ Παλαγηψηε Σαιηαληδή. 
12. Δθκίζζσζε δεκνηηθνχ αθηλήηνπ ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Εάηνπλαο. 
13. Αλακφξθσζε ηνπ ΟΠΓ 2020 ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο ζην λέν ζχζηεκα ζηνρνζεζίαο θαη ειέγρνπ 

επίηεπμεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ.   
14. Έγθξηζε ηεο ηεζζαξαθνζηήο φγδνεο (48εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 

γηα ηελ ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε κεηαμχ παιηνχ θαη λένπ θσδηθνχ ηεο δαπάλεο: «ΚΑΠ γηα ηελ 
θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ ζρνιείσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο (άξζξν 55, λ. 
1946/1991)» πξνυπνινγηζκνχ  90.360€. 

15. Έγθξηζε ηεο ηεζζαξαθνζηήο έλαηεο (49εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 
γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Πξνζσπηθνχ απαζρνινχκελν ζηελ 
Ππξνπξνζηαζία». 

16. Έγθξηζε ηεο πεληεθνζηήο (50εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 γηα ηελ 
θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Απνδνρέο θαη Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο ζρνιηθψλ 
κνλάδσλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ». 

17. Έγθξηζε ηεο πεληεθνζηήο πξψηεο (51εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 
γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ Γήκνπ Γνξηπλίαο 
[LEADER-CLLD 2014 - 2020]» πξνυπνινγηζκνχ  19.419,22€. 

18. Έγθξηζε ηεο πεληεθνζηήο δεχηεξεο (52εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 
γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Πξνκήζεηα αζθαιηνκείγκαηνο γηα επνχισζε ιαθνπβψλ Γήκνπ 
Γνξηπλίαο» πξνυπνινγηζκνχ  24.800€. 

19. Έγθξηζε ηεο πεληεθνζηήο ηξίηεο (53εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 γηα 
ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Δπηζθεπή ρξεκαηνθηβσηίνπ θαη αιιαγή θιεηδαξηάο ΚΔΠ ΣΚ Σξνπαίσλ» 
πξνυπνινγηζκνχ  800€. 

20. Έγθξηζε ηεο  πεληεθνζηήο ηέηαξηεο (54εο) αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 
γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο: «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΤΠΔΡ ΤΝΣΑΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ» 
πξνυπνινγηζκνχ  2.100€. 
 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζα δηεμαρζεί ζην 
Παληαδνπνύιεην Ίδξπκα Βπηίλαο δηόηη ν ρώξνο δηεμαγωγήο ηωλ ζπλεδξηάζεωλ ζηε 
Γεκεηζάλα δελ πιεξνί ηηο απαηηνύκελεο πξνϋπνζέζεηο, όπωο απηέο νξίδνληαη ζηηο 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο, δηαθύιαμεο ηεο δεκόζηαο πγείαο.      

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

 

 

ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΑΝ. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ 


