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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίπολη 12-1-2018
Αριθ. Πρωτ:1525

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Τρίπολης
2) κ. Δήμαρχο Τρίπολης
3) κ. Αντιδημάρχους Τρίπολης
4) Γ.Γ. Δήμου Τρίπολης
5) Επικεφαλής παρατάξεων

ΠΡΟΣΚΛΗ Σ H
Σας καλούμε την 17η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ σύμφωνα
με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον
1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική
δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω
θέματα:
1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για
το μήνα Ιανουάριο 2018
2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για συνεχιζόμενες προμήθειες και
υπηρεσίες (Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών)
3. Ψήφιση πιστώσεων συνεχιζόμενων υπηρεσιών και προμηθειών έτους 2018
(Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας)
4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για συνεχιζόμενη προμήθεια (Γάλακτος)
5. Έγκριση πρακτικών ανοικτού, φανερού, πλειοδοτικού & προφορικού
διαγωνισμού για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων που είναι στο τέλος
κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ) εντός των ορίων του Δήμου Τρίπολης
6. Έγκριση πρακτικού αριθ. (2) ελέγχου δικαιολογητικών του Συνοπτικού
Διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τη σίτιση στον Ξενώνα υποδοχήςφιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας»
7. Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση προσφυγής και αίτησης
αναστολής, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως, κατά της με αρ.
πρωτ. 293231/4943/21-11-2017 Απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου,
περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Τρίπολης, επίδοση της Αίτησης
Αναστολής με δικαστικό επιμελητή, παράσταση ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Τρίπολης στη δικάσιμο που πρόκειται να ορισθεί και σε κάθε άλλη
μετ’ αναβολή δικάσιμο και σύνταξη και κατάθεση του υπομνήματος μετά την
εκδίκαση, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης
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8. Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή του δικηγόρου κ. Κωστόπουλου ΒασιλείουΝεκταρίου. (Σχετ. η 756/2017 απόφαση Ο.Ε.).
9. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας
«Συνδρομή χρήσης λογισμικού διαχείρισης στόλου οχημάτων Δήμου Τρίπολης»
10. Αποστολή του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της υπηρεσίας «Παροχή
υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια του Ξενώνα υποδοχής- φιλοξενίας
γυναικών θυμάτων βίας
11. Ψήφιση πίστωσης συνεχιζόμενης προμήθειας έτους 2018 (Προμήθεια γευμάτων
για τη σίτιση του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης)
12. Ψήφιση πιστώσεων συνεχιζόμενων υπηρεσιών και προμηθειών έτους 2018
(Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης οχημάτων)
13. Έγκριση αναγκαίας λειτουργικής δαπάνης και διάθεση απαιτούμενης πίστωσης
για «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρίπολης (ΜΕ 134216)
14. Ψήφιση πίστωσης για τις δαπάνες μεταφοράς ξύλινων σπιτιών του Δήμου
Τρίπολης από το χώρο φύλαξης στους χώρους εκδηλώσεων εορτασμού
Χριστουγέννων 2017 και επιστροφή τους μετά το πέρας των εκδηλώσεων
15. Ψήφιση πίστωσης για τις δαπάνες ενοικίαση- τοποθέτηση-λειτουργία και
καθαρισμός δύο χημικών τουαλετών, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των
χώρων των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Τρίπολης από
6/12/2017 έως 15/1/2018
16. Ψήφιση πίστωσης για τις δαπάνες ενοικίαση- τοποθέτηση-λειτουργία και
καθαρισμός δύο χημικών τουαλετών, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των
χώρων των λαϊκών αγορών του Δήμου Τρίπολης
17. Ψήφιση πίστωσης για κτηνιατρικές υπηρεσίες για την προστασία αδέσποτων
σκύλων Δήμου Τρίπολης- περισυλλογή αδέσποτων σκύλων
➢ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους
ενημερώσουν εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.
➢ H παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στους κ. Αντιδημάρχους Τρίπολης προκειμένου να
ενημερώνονται, για το πότε συμπεριλαμβάνονται θέματα αρμοδιότητας τους, στην ημερήσια
διάταξη, έτσι ώστε να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, προς παροχή διευκρινίσεων
– Σε περίπτωση κωλύματος τους παρακαλούνται όπως ενημερώνουν τον αρμόδιο εισηγητή.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

