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Ελληνική

Τρίπολη, 10-12-2021
Αρ. Πρωτ.: 34263

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλέφωνο :2713-600420
E-mail: oikonomikiepitropitri@gmail.com
ΠΡΟΣ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δ.
Τρίπολης
κ. Δήμαρχο Τρίπολης
Γ.Γ. Δήμου Τρίπολης
Επικεφαλής παρατάξεων
κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης
κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δ. Τρίπολης

ΠΡΟΣΚΛΗΣH
Σας προσκαλούμε την 14η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ να
προσέλθετε στην Αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου
Τρίπολης, β΄ όροφος, για λήψη αποφάσεων, σε Μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με
τηλεδιάσκεψη) 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. Εισηγητική Έκθεση επί του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022.
2. Καθορισμός των όρων της απευθείας ανάθεσης του έργου: "Επισκευή, Συντήρηση
στέγης Δημοτικού Κτιρίου Αρτεμισίου" ποσού 33.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ) και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης».
3. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Κ. Τρίπολης».
4. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Τρίπολης».
5. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση εγκαταστάσεων καταφυγίου
αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Τρίπολης».
6. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση της λειτουργικότητας και ανάδειξη του
ευρύτερου χώρου που περιβάλλει τον αρχαιολογικό χώρο Αλέας Αθηνάς και το
Μουσείο με την δημιουργία αρχαιολογικού περιπάτου».
7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του Υποέργου με Α/Α 4 «Αρχαιολογικές έρευνες και
εργασίες» της Πράξης 5041641, για το έργο: «Βελτίωση λειτουργικότητας και ανάδειξη
του ευρύτερου χώρου που περιβάλλει τον Αρχαιολογικό χώρο Αλέας Αθηνάς και το
Μουσείο με την δημιουργία Αρχαιολογικού περιπάτου».
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8. Περί παράτασης της σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών Συνοδευτικών Μέτρων ΤΕΒΑ
2018-2019 της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Αρκαδίας στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής
(ΤΕΒΑ)».
9. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει Έφεση στο Εφετείο Ναυπλίου, ως
πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης, κατά της υπ’ αριθ. 31/2020 απόφασης
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης και να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της
Εφέσεως, όποτε αυτή ορισθεί ή σε οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση αυτής για
οποιοδήποτε λόγο, να καταθέσει προτάσεις, να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα
και γενικά να πράξει ότι είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση της ανωτέρω
εντολής.
10. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να συντάξει και να καταθέσει Έφεση στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Αθηνών – Τμήμα Εργατικών Διαφορών, ως πληρεξούσιος δικηγόρος
του Δήμου Τρίπολης, κατά της υπ’ αριθ. 24/2021 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών - Τμήμα Εργατικών Διαφορών και να προσδιορίσει τη
συζήτησή της στο Εφετείο Αθηνών.
11. Έγκριση πρόσληψης τριών υπαλλήλων, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου μερικής απασχόλησης τεσσάρων (4) ωρών, για τις ανάγκες
λειτουργίας δύο δομών «ΚΔΑΠ» στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής
και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2021-2022.
12. Έγκριση τροποποίησης Απόφασης Ένταξης στο ΕΣΠΑ Ε.Π. “Πελοπόννησος 20142020”, για την πράξη: “Ανάπλαση της πλατείας Αγίου Βασιλείου στην Τρίπολη” και
έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας, για την
υλοποίηση του υποέργου “Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στην πλατεία Αγίου
Βασιλείου”.
13. Έγκριση τροποποίησης Απόφασης Ένταξης στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», για την πράξη: “Αποκατάσταση και
διαμόρφωση σε πολιτιστικό κέντρο του κτιρίου Ματζουνείου στην Τρίπολη” και
έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας, για την
υλοποίηση του υποέργου “Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες”.
14. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού «Δήμος Τρίπολης»
και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. “Πάρνωνας Α.Ε.” με τίτλο: “ΩΡΙΜΑΝΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ, ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ”», για την υλοποίηση ενταγμένης πράξης στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης ΑΤ 06 του ΧΠ “Αντώνης Τρίτσης”.
15. Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΕΠΑΝΩ ΧΡΕΠΑΣ Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
“Πελοπόννησος 2014-2020”.
16. Απόδοση λογαριασμού υπαλλήλου, υπολόγου εντάλματος προπληρωμής επ’
ονόματί του, για τη δήλωση ένταξης δημοτικών εγκαταστάσεων στο Ν.4495/201 και
την έκδοση αδειών δόμησης καθώς και την παροχή εγκρίσεων αρμόδιων υπηρεσιών
για αδειοδότηση δημοτικών έργων και κτιρίων.
17. Εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, κατάστημα (καφενείο) στην πλατεία, της
Κοινότητας Καμαρίου.
18. Απαλλαγή υπολόγου.

3
19. Απαλλαγή υπολόγου.
20. Απαλλαγή υπολόγου.
21. Απαλλαγή υπολόγου.
22. Απαλλαγή υπολόγου.
23. Απαλλαγή υπολόγου.
24. Απαλλαγή υπολόγου.
25. Απαλλαγή υπολόγου.
26. Απαλλαγή υπολόγου.
27. Απαλλαγή υπολόγου.
28. Απαλλαγή υπολόγου.
29.Διαγραφή αχρεωστήτως βεβαιωθέντων ποσών.
30.Διαγραφή αχρεωστήτως βεβαιωθέντων ποσών.
31.Αποδοχή επιχορήγησης του ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας
προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. με σχέση εργασίας στα Δ.
ΙΕΚ και τα Σ.Δ.Ε. της επικρατείας.
32.Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από τη πάγια προκαταβολή του Προέδρου της
Κοινότητας Αθήναιου.
33. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από τη πάγια προκαταβολή του Προέδρου της
Κοινότητας Γαρέας.
34. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από τη πάγια προκαταβολή του Προέδρου της
Κοινότητας Δάρα.
35. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από τη πάγια προκαταβολή του Προέδρου της
Κοινότητας Κερασταρίου.
36. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από τη πάγια προκαταβολή του Προέδρου της
Κοινότητας Παρθενίου.
37. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από τη πάγια προκαταβολή του Προέδρου της
Κοινότητας Ροεινού.
38. Περί επιχορήγησης του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Τρίπολης.
39. Περί επιχορήγησης του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρισης Τρίπολης (ΑΣΠΕΤ).
40. Οικονομική Ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων» (Αρ.
πρωτ.: EMΠ 187/02-12-2021).
41. Οικονομική Ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων» (Αρ.
πρωτ.: EMΠ 188/03-12-2021).
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42. Οικονομική Ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων» (Αρ.
πρωτ.: EMΠ 190/07-12-2021).

 Σύμφωνα με την αρ. 643/2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), στην
πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)
ορίζεται προθεσμία ενημέρωσης του προέδρου του συλλογικού οργάνου αναφορικά
με τον τρόπο συμμετοχής των μελών σε αυτή, δηλαδή είτε δια ζώσης είτε μέσω
τηλεδιάσκεψης.
Για το λόγο αυτό θα σταλεί σε όλα τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, πρόσκληση
για συμμετοχή στη συνεδρίαση τόσο δια ζώσης όσο και με τηλεδιάσκεψη μέσω της
πλατφόρμας e-presence.
Παρακαλούνται όλα τα μέλη της Ο.Ε. να ενημερώσουν μέχρι την 13η Δεκεμβρίου
2021, ημέρα Δευτέρα στο email της Ο.Ε.(e-mail: oikonomikiepitropitri@gmail.com), τον
τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση της 14ης Δεκεμβρίου 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

