Ελληνική

1

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

Τρίπολη 23-3-2018
Αριθ. Πρωτ: 8551

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 28η Μαρτίου 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 διάθεση πίστωσης για την «Κάλυψη μέρους της δαπάνης
μετάβασης του παραδοσιακού Μουσικού Συνόλου του Μουσικού Σχολείου
Τρίπολης (40 μαθητές) στην Καβάλα προκειμένου να συμμετέχει στις εκδηλώσεις
με τίτλο «Άδοντες και Ψάλλοντες εν τη καρδία……» που διοργανώνονται προς
τιμή του αποστόλου Παύλου από 5-8/5/2018»
2. Ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης της Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ Δήμου Τρίπολης – ΔΕΥΑΤ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΧΑΡΩΝ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ.
ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ»
3. Δαπάνες εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 296/2017 δικαστικής απόφασης
4. Δαπάνες εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 298/2017 δικαστικής απόφασης
5. Δαπάνες εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 343/2017 δικαστικής απόφασης
6. Δαπάνες εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 344/2017 δικαστικής απόφασης
7. Δαπάνες εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 345/2017 δικαστικής απόφασης
8. Δαπάνες εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 346/2017 δικαστικής απόφασης
9. Έγκριση δαπάνης
σιδηροπωλείου»

και

ψήφιση

πίστωσης

για

την

«προμήθεια

Ειδών

10. Καθορισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια
θραυστού υλικού λατομείου 3ΑΒ»
11. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή των
ταχυδρομικών τελών του Δήμου Τρίπολης

2
12. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια διατάξεων για την
επισκευή σιντριβανιού πλατείας Κολοκοτρώνη Δήμου Τρίπολης
13. Εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, οικίσκος στη θέση «Πυργάκι», της Τ.Κ.
Κάψα
14. Εκμίσθωση του περιβάλλοντα χώρου του Κυλικείου των Σπηλαίων της Τ.Κ.
Κάψα
15. «Έγκριση της αριθ. 9/2018 μελέτης, καθορισμός των όρων, συγκρότηση της
επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και διάθεση της πίστωσης (έγκριση των
αριθ. 341, 342 και 343/2018 Π.Α.Υ.) για τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοιχτού
Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2018»
16. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την παροχή της υπηρεσίας:
«Ενοικίαση κάδων»
17. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση
καθαριότητας και ευπρεπισμού»

πίστωσης

για

την

«προμήθεια

ειδών

18. Εκμίσθωση καταστημάτων υπ’ αριθ. 06 &07,08,09 και 20 &21 της Δημοτικής
Αγοράς της Πλατείας Βαλτετσίου στη Δ.Κ. Τρίπολης: καθορισμός όρων
δημοπρασίας
19. Ψήφιση πίστωσης σχετικά με την υπ’ αριθ. Α 853/2017 απόφαση του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄)
20. Ψήφιση πίστωσης σχετικά με την υπ’ αριθ. Α 851/2017 απόφαση του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄)
21. Ψήφιση πίστωσης σχετικά με την υπ’ αρ. κλ. ΚΛ 369/5-3-2018 προσφυγή της
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
22. Ψήφιση πίστωσης σχετικά με την υπ’ αριθ. Α 836/2017 απόφαση του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄)
➢ 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

