
                                                                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ                                                           Δημητσάνα, 01/03/2013                                            
                                                                                            Αριθ. Πρωτ.:  3158                                                                   

        
Προς: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  
1) κ. Γκιώκα Παναγιώτη 
2) κ. Παρασκευόπουλο Διονύση 
3) κ. Τρυφωνόπουλο Θανάση 
4) κ. Παπακωνσταντίνου Ανδρέα 
5) κ. Διαμαντοπούλου –Τρουπή Μαρίνα 
6) κ. Αλβενιώτη Κωνσταντίνο 
7) κ. Αποσκίτη Ηλία 
8) κ. Χριστόπουλο Σταύρο 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

          Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα 
Δημητσάνας, στις 05 Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων 
στα παρακάτω:  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης 
Δ.Ε. Ηραίας» ποσού 2.214,00€ στον Κ.Α. 25.7336.22001 

2. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης 
Δ.Ε. Τρικολώνων» ποσού 3.382,50€ στον Κ.Α. 25.7336.62001 

3. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης 
Δ.Ε. Βυτίνας» ποσού 4.366,00€ στον ΚΑ 25.7336.12001 

4. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση αντλιοστασίων - 
Η/Μ και γεωτρήσεων Δ.Ε. Λαγκαδίων» ποσού 580,56€ στον ΚΑ 25.7336.52000 

5. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση αντλιοστασίων - 
Η/Μ και γεωτρήσεων Δ.Ε. Βυτίνας» ποσού 4.145,10€ στον ΚΑ 25.7336.12000 

6. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Μελέτη ανάπτυξης υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» ποσού 20.000,00 € στον ΚΑ 30.7413.80029 

7. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας “Επικαιροποίηση παλιών 
μελετών με σκοπό την ολοκλήρωση ωρίμανσης έργων προς χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ”, 
προϋπολογισμού 10.000,00€. 



8. Ψήφιση πιστώσεων για την εξόφληση συνεχιζόμενων έργων. 
9. Ψήφιση πίστωσης συνεχιζόμενων προμηθειών. 
10. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση οχημάτων. 
11. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, ψήφιση πίστωσης και ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο 

«Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων Δήμου Γορτυνίας», προϋπολογισμού 30.000,00€ στον 
Κ.Α.7413.80035. 

12. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, ψήφιση πίστωσης και ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο 
«Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Γορτυνίας», προϋπολογισμού 70.000,00€ στον 
Κ.Α.7413.80034. 

13. Έγκριση τεχνικής μελέτης, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αλλαγή 
εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ.Ράφτη» ποσού προϋπολογισμού 12.600,00€ στον 
Κ.Α.25.7312.21202 

14. Έγκριση τεχνικής μελέτης, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου 
«Συντήρηση - Βελτίωση σχολικών μονάδων Δ.Ε.Βυτίνας» ποσού προϋπολογισμού 12.500,00€ 
στον Κ.Α. 30.7331.12003 

15. Έγκριση μελέτης, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση 
καθιζήσεων δρόμου Καστράκι – Φαναράκι” (έκτακτο), προϋπολογισμού 12.568,96€ 

16. Έγκριση μελέτης, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση 
κατάρρευσης μανδρότοιχου και σκαλοπατιών εντός της Τ.Κ.Λαγκαδίων” (έκτακτο), 
προϋπολογισμού 12.632,32€ 

17. Έγκριση μελέτης, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση 
καθίζησης δρόμου προς Παλαιοχώρι Τ.Κ. Δημητσάνας” (έκτακτο), προϋπολογισμού 11.453,21€ 

18. Έγκριση μελέτης, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή 
τοιχείου αντιστήριξης δρόμου στην είσοδο της Τ.Κ. Κοντοβάζαινας” (έκτακτο), προϋπολογισμού 
12.582,11€ 

19. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση καθίζησης δρόμου 
Σπάθαρη - Λάδωνα” (έκτακτο), προϋπολογισμού 6.524,53€ 

20. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση κυκλοφορίας 
δρόμου Δωδεκάμετρο - Χώρα” (έκτακτο), προϋπολογισμού 5.098,84€ 

21. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση καθίζησης δρόμου 
στην Τ.Κ. Δήμητρας” (έκτακτο), προϋπολογισμού 4.017,18€ 

22. Έγκριση Απόφασης Δημάρχου, ψήφιση πίστωσης για την εργασία “Άρση καταπτώσεων – 
αποκατάσταση από δυσμενή καιρικά φαινόμενα Δ.Ε. Δημητσάνας, Δ.Ε. Ηραίας και Δ.Ε. 
Τρικολώνων”, στον Κ.Α.30.7333.80010. 



23. Έγκριση Απόφασης Δημάρχου, ψήφιση πίστωσης για την εργασία “Άρση καταπτώσεων – 
αποκατάσταση από δυσμενή καιρικά φαινόμενα Δ.Ε. Βυτίνας, Δ.Ε. Κλείτορος και Δ.Ε. Λαγκαδίων”, 
στον Κ.Α.30.7333.80011 

24. Έγκριση Απόφασης Δημάρχου, ψήφιση πίστωσης για την εργασία “Άρση καταπτώσεων – 
αποκατάσταση από δυσμενή καιρικά φαινόμενα Δ.Ε. Τροπαίων και Δ.Ε. Κοντοβάζαινας”, στον 
Κ.Α.30.7333.80012 

25. Έγκριση Απόφασης Δημάρχου, ψήφιση πίστωσης για την εργασία “Άποκατάσταση κυκλοφορίας, 
εκχιονισμοί από έντονα καιρικά φαινόμενα Δήμου Γορτυνίας”, στον Κ.Α.30.7333.80016 

26. Έγκριση Απόφασης Δημάρχου, ψήφιση πίστωσης για την εργασία “Άποκατάσταση 
προσβασιμότητας οδών Δήμου Γορτυνίας από έκτακτα φαινόμενα” (έκτακτο). 

27. Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00€ για την «Προμήθεια υδραυλικού υλικού Δ.Ε. Βυτίνας», στον 
Κ.Α. 25.7135.101. 

28. Ψήφιση πίστωσης ποσού 13.997,40€ για την «Προμήθεια εφαρμογών προγραμμάτων 
πληροφορικής - λογισμικά (προμήθεια Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών GIS και served-
based Γ.Σ.Π. Web-GIS)» στον Κ.Α. 10.7134.002 

29. Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00€  για την «προμήθεια ραφιών τύπου DEXION για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών του Δήμου Γορτυνίας» στον Κ.Α.10.7135.005. 

30. Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.780,02€ για την «προμήθεια γάλακτος (τύπου εβαπορέ) των 
εργαζομένων του Δήμου έτους 2013» στον Κ.Α.10.6063.002. 

31. Έγκριση μελέτης, σύνταξη όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την 
«προμήθεια σίτισης των μαθητών της ΕΠΑΣ Στεμνίτσας για το σχολικό έτος 2013». 

32. Έγκριση απόδοσης λογαριασμών από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων πάγιας προκαταβολής 
έτους 2012. 

33. Έγκριση απόδοσης λογαριασμών από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής έτους 
2012. 

34. Ψήφιση πίστωσης για Αμοιβές Τεχνικών (Έκδοση βεβαίωσης ηλεκτροδότησης για Δημοτικό κτίριο 
στην Κοντοβάζαινα) ποσού 300,00 € στον Κ.Α. 10.612.001 

35. Ψήφιση πίστωσης για ηλεκτροδότηση γηπέδου μπάσκετ στην Τ.Κ. Βελημαχίου Δ.Ε. Κοντοβάζαινας. 
36. Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου περί οφειλόμενων μισθωμάτων στην κ. Πετροπανάγου 

Πετρούλα από κτίριο πολεοδομίας στην Τ.Κ. Λαγκαδίων.  
37. Αποδοχή χρηματικής δωρεάς προς το Δήμο Γορτυνίας από κατοίκους της περιοχής Μουρτζιάς – 

Κορακοφωλιάς Μαινάλου για την προστασία του δάσους του Μαινάλου στην περιοχή της 
Τ.Κ.Στεμνίτσας. 

38. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την βελτίωση 
προσβασιμότητας και σήμανσης μονοπατιού φαραγγιού «Τουθόα», προϋπολογισμού 15.209,07 € 
(Κ.Α. 30.7413.80027).  



39. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την βελτίωση 
προσβασιμότητας και σήμανσης μονοπατιού φαραγγιού «Γκούρας», προϋπολογισμού 13.997,40 € 
(Κ.Α. 30.7413.80038). 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΥ 

1. Περί έγκρισης της 22/2012 Απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Θεοκτίστου περί ανακαίνισης και 
συντήρησης του δωματίου των δασκάλων του δημοτικού σχολείου Θεοκτιστου και διαμόρφωσής 
του για την φιλοξενία του νέου ιερέα του χωριού. 

 
 
 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 

Ιωάννης Σπ. Γιαννόπουλος 
Δήμαρχος Γορτυνίας 

 
 
 
Σε περίπτωση  απουσίας  ή κωλύματος τακτικού μέλους  καλείται αναπληρωματικό μέλος. 
 
Κοιν. Αναπληρωματικά μέλη  Οικονομικής Επιτροπής   

1) Μουτζούρη – Κάχρη  Δήμητρα 
2) Πυρπυρή  Καλλίμαχο 
3) Αθανασόπουλος Ιωάννης 
4) Νικήτας Κανέλλος 
5) Σταματόπουλος Κωνσταντίνος 
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