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

                          Τρίπολη, 4-3-2022                           
                        Αρ. Πρωτ.:  6198 

                                                                      

ΠΡΟΣ 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H 
 

Σας προσκαλούμε την 8η  Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄ να 
προσέλθετε στην Αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου 
Τρίπολης, β΄ όροφος, για λήψη αποφάσεων, σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, κατ’ εφαρμογή α)των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 και 
ισχύουν και β)της αριθ.643/2021(Α.Π.:69472/24.09.2021) Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., προς 
λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα:  

 
1. Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού ανταποδοτικών 

υπηρεσιών έτους 2022 
 

2. Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 
2023-2026 
 

3. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο 
Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α546/2021 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄ Μονομελές) ως πληρεξούσιος δικηγόρος 
του Δήμου Τρίπολης. 
 

4. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να 
παρασταθεί ενώπιον του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄. 
Μονομελές)  κατά τη δικάσιμο της 12-4-2022,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά 
από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,   σύμφωνα με την Α557/2020 
προδικαστική. 
 

 
5. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει  σύμφωνα με το υπ’ 

αριθ.5394/23-2-2022 έγγραφο της Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 
Τρίπολης. 

 
6. Έγκριση της αναγκαιότητας υλοποίησης των έργων τοποθέτησης φωτιστικών 

σωμάτων και στύλων με φωτιστικά σώματα στις Δημοτικές Ενότητες Τρίπολης 

1) Τα μέλη της Οικονομικής  
Επιτροπής Δήμου Τρίπολης 

2) Γ.Γ. Δήμου Τρίπολης 
3) Επικεφαλής παρατάξεων  
4) κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης 
5) κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δ.Τρίπολης 

Ελληνική   
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7. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης «Εκπόνηση 

Μελετών Πυροπροστασίας σε Σχολικές Μονάδες του Δήμου Τρίπολης» 
 

8.  2η Παράταση προθεσμίας έργου: «Οικοδομικές εργασίες επισκευής και 
αποκατάστασης κτιρίων του Δήμου»   
 

9. Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : «Οδοποιία 
Δήμου Τρίπολης»¨ 
 

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2022 για την τακτοποίηση συνεχιζόμενης 
δράσης χρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» 
 

11. Οργάνωση-πραγματοποίηση δράσεων φιλοξενίας αντιπροσωπείας από την  
πόλη της Φοινίκης (Δήμαρχος, συνοδοί του, ομιλητές καθηγητές και ιστορικοί, 
μαθητές και μέλη πολιτιστικών-χορευτικών και λαογραφικών συλλόγων) στις 
27-28/3/2022, με σκοπό την αδελφοποίηση των δύο πόλεων 
 

12. Οικονομική Ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων» 
(Αρ.πρωτ:ΕΜΠ 79/14-06-2021) 
 

13. Έγκριση της διενέργειας της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας : «Παροχή 
υπηρεσιών για την Μουσειολογική μελέτη, για την Μουσειογραφική μελέτη, για 
την ιστορική & καλλιτεχνική τεκμηρίωση, για την προβολή & επικοινωνία και 
για την συντήρηση & αποκατάσταση οροφογραφιών για το έργο «Δημιουργία 
δημοτικής πινακοθήκης Τρίπολης  στο κτίριο ΤΣΙΧΡΙΤΖΗ»  και καθορισμός των 
όρων αυτής σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση 

 

➢ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση 
κωλύματός τους να ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος. 
 
➢ Σημειώνουμε ότι η συμμετοχή των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
γίνεται με την επίδειξη: 

• Πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης,     
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
  της Οικονομικής Επιτροπής      

       
 

 
                      Τζιούμης Κωνσταντίνος  
                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 


