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Σξίπνιε 14-01-2022
Αξηζ. Πξση: 1200

Ελληνική

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ
ΓΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΠΡΟ
1) Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο Γήκνπ Σξίπνιεο
2) Γ.Γ. Γήκνπ Σξίπνιεο
3) Δπηθεθαιήο παξαηάμεσλ
4) θ. Πξφεδξν ηεο Κνηλφηεηαο Σξίπνιεο
5) θ.θ. Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ Γ.Σξίπνιεο
ΠΡΟΚΛΗ  H
ας καλούμε ηην 19ε Ιαλνπαξίνπ 2022, ημέρα Σεηάξηε και ώρα 12.00΄,
ζύμθφνα με ηο άρθρο 75 παρ. 6 ηοσ Ν. 3852/2010, όπφς ανηικαηαζηάθηκε από ηο
άρθρο 77 ηοσ Ν. 4555/2018 να προζέλθεηε ζηην αίθοσζα ζσνεδριάζεφν ζηον 1ο
όροθο ηοσ Νέοσ Δημαρτείοσ επί ηης οδού Λαγοπάηη 45 και Αηαλάνηης ζε ηαθηηθή
δηα δψζεο δημόζια σνεδρίαζη ηης Οικονομικής Επιηροπής προς λήυη απόθαζης
για ηα πιο κάηφ θέμαηα:
1. Δθινγή Αληηπξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε ζεηεία απφ 09-12022 έσο 31-12-2023.
2. Πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ γηα ην έηνο 2022, θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 4829/2021.
3. Παξάηαζε πξνζεζκίαο γηα ην έξγν: «Βειηίσζε βαηφηεηαο νδψλ Γήκνπ
Σξίπνιεο» πξνυπνινγηζκνχ 100.000,00 επξψ.
4. Παξάηαζε πξνζεζκίαο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο: «Μειέηεο γηα ηελ πινπνίεζε
ηνπ έξγνπ: Πξφηππν νηθνγελεηαθφ πάξθν Βιαρέξλαο» -Ηιεθηξνκεραλνινγηθή
Μειέηε.
5. Παξάηαζε πξνζεζκίαο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο: «Μειέηεο γηα ηελ πινπνίεζε
ηνπ έξγνπ: Πξφηππν νηθνγελεηαθφ πάξθν Βιαρέξλαο» -Αξρηηεθηνληθή Μειέηε.
6. Παξάηαζε πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή πεξίθξαμεο θαη απαξαίηεηεο
δηακνξθψζεηο ρψξσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζπλεξγείσλ».
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7. Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαζνξηζκφο φξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνχ
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο C16/20»,
πξνυπνινγηζκνχ €19.999,71 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α..
8. Παξάηαζε δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο
παξνπζίαζεο κνλνπαηηψλ Γήκνπ
(mobileapp)».

ππεξεζίαο
Σξίπνιεο

«Αλάπηπμε εθαξκνγήο
γηα θηλεηέο ζπζθεπέο

9. Απνδνρή δσξεάο αλακλεζηηθήο καξκάξηλεο πιάθαο ζηελ Κ. Κεξαζηάο ηνπ Γ.
Σξίπνιεο.
10. Αλακφξθσζε Πξνυπνινγηζκνχ 2022
ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην Π.Γ.Δ.

γηα

ηελ

ηαθηνπνίεζε

νθεηιψλ

11. Έθδνζε Υξεκαηηθψλ Δληαικάησλ πξνπιεξσκήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε
πιεξσκήο παξαβφισλ γηα έιεγρν εμέηαζεο θαη επαλεμέηαζεο ΚΣΔΟ.
12. Γηαγξαθή βεβαησκέλεο νθεηιήο απφ θαηάινγν θιήζεσλ παξαβάζεσλ Κ.Ο.Κ.
(θσδ.νθεηιέηε: 8114).

 Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο παξαθαινχληαη φπσο ζε πεξίπησζε
θσιχκαηφο ηνπο λα ελεκεξψζνπλ εγθαίξσο ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.

 εκεηψλνπκε φηη ε ζπκκεηνρή ησλ Μειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
γίλεηαη κε ηελ επίδεημε:
 Πηζηνπνηεηηθνχ εκβνιηαζκνχ ή λφζεζεο, ή
 Βεβαίσζε Αξλεηηθνχ δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ θνξσλντνχ COVID-19 (PCR
72 σξψλ ή rapid test 48 σξψλ).

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

Σδηνχκεο Κσλζηαληίλνο
ΓΗΜΑΡΥΟ ΣΡΙΠΟΛΗ

