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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ 
ΓΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  
ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ                           

                          Σξίπνιε, 13-5-2022                           
                        Αξ. Πξση.: 12907 

                                                                      

ΠΡΟ 

 

 
Π Ρ Ο  Κ Λ Η    H 

 

 
ας προζκαλούμε ηην 17ε Μαΐνπ 2022, ημέρα Σξίηε και ώρα 12:00΄ ζύμθωνα με ηο 

άρθρο 75 παρ. 6 ηοσ Ν. 3852/2010, όπως ανηικαηαζηάθηκε από  ηο άρθρο 77 ηοσ Ν. 
4555/2018, να προζέλθεηε ζηην αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ζηον 1ν όξνθν ηοσ Νένπ 
Γεκαξρείνπ επί ηης οδού Λαγοπάηη 45 και Αηαλάνηης ζε ηαθηηθή δημόζια σνεδρίαζη ηης 
Οικονομικής Επιηροπής  προς λήψη απόθαζης για ηα πιο κάηω θέμαηα: 

 
 

1. Έγθξηζε Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο & Αμηνιόγεζεο ηνπ Αλνηθηνύ 
Ηιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θπξνδέκαηνο c16/20». 
 

2. Έγθξηζε Πξαθηηθνύ Γεκνπξαζίαο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο γηα ηε ζύλαςε 
ειεθηξνληθώλ δεκόζησλ ζπκβάζεσλ έξγνπ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ: «Πξνζαξκνγή ιεηηνπξγνύλησλ δεκνηηθώλ βξεθηθώλ, 
παηδηθώλ θαη βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ λένπ ζεζκηθνύ 
πιαηζίνπ αδεηνδόηεζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 99/2017». 

 
3. Παξάηαζε πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή πεξίθξαμεο θαη απαξαίηεηεο 

δηακνξθώζεηο ρώξσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζπλεξγείσλ». 
 

4. Παξάηαζε πξνζεζκίαο γηα ην έξγν: «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζηελ Γ.Δ. Σεγέαο 
ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο ιόγσ ησλ έληνλσλ πιεκκπξηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 25εο 
Ινπλίνπ 2016» πξνϋπνινγηζκνύ 550.000,00 επξώ. 

 

5. Έγθξηζε πξόζιεςεο δύν (2) αηόκσλ (εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ) κε 
ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ δηάξθεηαο έσο δύν (2) κήλεο ζύκθσλα κε 

1) Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο  
Δπηηξνπήο Γήκνπ Σξίπνιεο 

2) Γ.Γ. Γήκνπ Σξίπνιεο 
3) Δπηθεθαιήο παξαηάμεσλ  
4) θ. Πξόεδξν ηεο Κνηλόηεηαο Σξίπνιεο 
5) θ.θ. Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ Γ.Σξίπνιεο 
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ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 3584/2007, ζην πιαίζην ηεο δξάζεο 
«Δλαξκόληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο έηνπο 2021 -2022». 
 

6. Πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο γηα ηελ ππεξεζία: «Παξνρή Τπεξεζηώλ 
πλνδεπηηθώλ Μέηξσλ ΣΔΒΑ 2018-2019 ηεο  Κνηλσληθήο ύκπξαμεο ηεο Π.Δ. 
Αξθαδίαο», ζην πιαίζην ηεο εγθεθξηκέλεο Πξάμεο «ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΔ 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΙΚΗ ΤΛΙΚΗ ΤΝΓΡΟΜΗ, ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ 
ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ 2018-2019». 
 

7. Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη θαζνξηζκόο όξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνύ 
ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν «Πξνκήζεηα γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε ησλ 
καζεηώλ ηνπ Μνπζηθνύ ρνιείνπ Σξίπνιεο γηα ην ρνιηθό Έηνο 2022 – 2023». 

 
8. Έγθξηζε αλαιεθζείζαο από ηνλ θ. Γήκαξρν δαπάλεο θαη αλάζεζε εξγαζίαο 

ζε δηθεγόξν  γηα ππόζεζε ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο πξνο ηελ Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή  ιόγσ έθηαθηεο αλάγθεο. 
 

9. Τπνβνιή πξόηαζεο ζην Πξάζηλν Σακείν γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηεο 
ππεξεζίαο «Δθπόλεζε ρεδίνπ Αζηηθήο Πξνζβαζηκόηεηαο (.Α.Π.) ζην Γήκν 
Σξίπνιεο», ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 2 ΄΄Αζηηθή Αλαδσνγόλεζε 
θαη Λνηπέο Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνύ Ιζνδπγίνπ΄΄. 
 

10. Έγθξηζε ζύλαςεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο κε ηελ Πεξηθέξεηα 
Πεινπνλλήζνπ θαη ηνλ Αλαπηπμηαθό Οξγαληζκό ΄΄ΜΟΡΙΑ Α.Δ. – Α.Ο.Σ.Α.΄΄, 
ηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξώελ πξηζηεξίνπ μπιείαο Υξπζνβηηζίνπ σο Κέληξνπ 
πξνβνιήο δαζηθήο ηζηνξίαο Μαηλάινπ. 

 
11. Πξαγκαηνπνίεζε εθδειώζεσλ ενξηαζκνύ ηεο Α΄ Δζλνζπλέιεπζεο ησλ      

 Διιήλσλ ζηελ Ι.Μ. ησλ Καιηεδώλ, ζηηο 29-5-2022. 
 

12. Γηνξγάλσζε – Πξαγκαηνπνίεζε εθδειώζεσλ εηο κλήκελ ηνπ ΄΄Γξεγόξε 
Λακπξάθε΄΄, ζηηο 28-29/5/2022 ζηελ θνηλόηεηα Κεξαζίηζαο. 
 

13. Απνδνρή επηρνξήγεζεο ΤΠ.Δ. γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ησλ    
 ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Σξίπνιεο. 
 

14. Πεξί έγθξηζεο ησλ όξσλ ζύλαςεο επελδπηηθνύ δαλείνπ από ην Σακείν 
Παξαθαηαζεθώλ & Γαλείσλ γηα ηελ εθηέιεζε ην έξγνπ: «Αγξνηηθή νδνπνηία 
γεσξγηθήο γεο θαη θηελνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ ζην Γήκν Σξίπνιεο» 
εληαγκέλν ζην εηδηθό αλαπηπμηαθό πξόγξακκα Αληώλεο Σξίηζεο. 

 
15. Απνδνρή απόδνζεο ηέινπο αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο γηα ηελ ρξνληθή 

πεξίνδν Απξηιίνπ – Γεθεκβξίνπ 2021. 
 

16. Απνδνρή επηρνξήγεζεο ηνπ ΤΠ.Δ. γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλώλ ησλ 
εμεηάζεσλ γηα ηελ απόθηεζε πηζηνπνηεηηθνύ επάξθεηαο γλώζεσλ γηα 
πνιηηνγξάθεζε, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ κέζσ ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ 
ηνπο νη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ αλσηέξσ εμεηάζεσλ. 

 
17. Γηαγξαθή βεβαησκέλεο νθεηιήο από θαηάινγν θιήζεσλ παξαβάζεσλ Κ.Ο.Κ.     

 (θσδ.: 6767). 
 

18. Γηαγξαθή βεβαησηηθώλ θαηαιόγσλ (θσδ.: 37448). 
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19. Γηαγξαθή αρξεσζηήησο βεβαησζέλησλ πνζώλ (θσδ.: 77511). 

 
20. Γηαγξαθή αρξεσζηήησο βεβαησζέλησλ πνζώλ (θσδ.: 77510). 

 
21. Γηαγξαθή αρξεσζηήησο βεβαησζέλησλ πνζώλ (θσδ.: 74440). 

 
22. Γηαγξαθή αρξεσζηήησο βεβαησζέλησλ πνζώλ (θσδ.: 79675). 

 
23. Γηαγξαθή αρξεσζηήησο βεβαησζέλησλ πνζώλ (θσδ.: 21927). 

 
24. Γηαγξαθή αρξεσζηήησο βεβαησζέλησλ πνζώλ (θσδ.: 85307). 

 
25. Γηαγξαθή αρξεσζηήησο βεβαησζέλησλ πνζώλ (θσδ.: 2068). 

 
26. Γηαγξαθή αρξεσζηήησο βεβαησζέλησλ πνζώλ (θσδ.: 51500). 

 
27. Γηαγξαθή αρξεσζηήησο βεβαησζέλησλ πνζώλ (θσδ.: 47629). 

 
28. Πεξί επηρνξήγεζεο ηνπ πιιόγνπ Αξθάδσλ Οξεηβαηώλ – Οηθνιόγσλ 

(.Α.Ο.Ο.) 
 
 

 Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο παξαθαινύληαη όπσο ζε πεξίπησζε 
θσιύκαηόο ηνπο λα ελεκεξώζνπλ εγθαίξσο ην αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 
 
 
 

     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
   ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο      

       
 
                                            Σδηνύκεο Κσλζηαληίλνο 
                                             ΓΗΜΑΡΥΟ ΣΡΙΠΟΛΗ 
 
 


