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ΠΡΟΣ
  -Τον κ. Δήμαρχο Τρίπολης.
    - Τους κ. Δημοτικούς    Συμβούλους.
    - Τον κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Τρίπολης.
                                                                    - Τον κ. Πρόεδρο της 

Δημοτικής Κοινότητας 
Τρίπολης.

                                                                    - Τον κ. Εκπρόσωπο της 
Τοπικής Κοινότητας Θάνα.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ    H  

Σας καλούμε την 23η Μαρτίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 
να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  «Αλεξόπουλου  Παναγιώτη»  του 
Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για 
τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για 
τα πιο κάτω θέματα :

1) Παράταση προθεσμίας έργου : «Κατασκευή πεζοδρομίων» 
για  τις  ακόλουθες   οδούς:  α)  στην  οδό  Ναυπλίου,  και 
συγκεκριμένα  στο  ρεύμα  εξόδου,  από  την  κοιμητήριο  της 
Μεταμορφώσεως  μέχρι  το  ΚΤΕΛ,  β)  στην  οδό  Οικονομίδου, 
Τάσου  Σεχιώτη,  Παπαρηγοπούλου  περιμετρικά  στα  πάρκα,  γ) 
στην  οδό  Παπαρηγοπούλου  από  τη  Σεραγίου  μέχρι  την  οδό 
Ακαδημίας, δ) στην οδό Σπάρτης από το ΙΚΑ μέχρι το τέλος του 
σχεδίου  πόλης  και  ολοκλήρωση  του  πεζοδρομίου  στο  ρεύμα 
εισόδου και κατασκευή νησίδας από την οδό Βαλαωρίτου μέχρι το 
τέλος  του σχεδίου πόλης και  αναδιαμόρφωση του κόμβου στην 
οδό Βαλαωρίτου, ε) πεζοδρόμια στην οδό Κ. Παλαιολόγου από την 
Γρηγορίου  Ε΄  μέχρι  την  Χατζηχρήστου  στ)  ολοκλήρωση  της 
νησίδας στην οδό Μουτζουροπούλου από το LIDL μέχρι την οδό 
Απόλλωνος και συντήρηση τμημάτων πεζοδρομίων λοιπών οδών.
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2) Παράταση  προθεσμίας  του  έργου:  «Ανάπλαση  χώρου 
πρασίνου στο Δημοτικό Διαμέρισμα και ήδη Δημοτική Ενότητα 
Τρίπολης». 

3) Ορθή  επανάληψη  της  με  αριθμό  50/2011  απόφασης  του 
Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης σχετικά με το θέμα: «Επιλογή 
εναλλακτικών σεναρίων  ανάπτυξης του Δήμου στα πλαίσια  της 
μελέτης:  Σχέδιο  Χωροταξικής  Ανάπτυξης  του  Δήμου  Τρίπολης 
και Περιαστικής περιοχής- Γ.Π.Σ.Δ. Τρίπολης».  

4) Ορισμός  ενός  Δημοτικού  Συμβούλου  ως  Προέδρου  της 
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με το νόμιμο αναπληρωτή αυτού. 

5) Επιβολή τελών διαφήμισης στις Δημοτικές Ενότητες πλην 
της Δημοτικής Ενότητας Τρίπολης.

6) Καθορισμός επιδόματος Υπαλλήλων Δήμου Τεγέας εκ των 
εσόδων  από  τα  παράβολα για  τη  χορήγηση και  ανανέωση  των 
αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εισπράχθησαν κτά 
τα έτη 2007 & 2008.

7) Καθορισμός επιδόματος Υπαλλήλων Δήμου Τεγέας εκ των 
εσόδων  από  τα  παράβολα για  τη  χορήγηση και  ανανέωση  των 
αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εισπράχθησαν κατά 
το έτος 2009.

8) Καθορισμός επιδόματος Υπαλλήλων Δήμου Τεγέας εκ των 
εσόδων  από  τα  παράβολα για  τη  χορήγηση και  ανανέωση  των 
αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εισπράχθησαν κατά 
το έτος 2010.

9) Συζήτηση  για  την  ανάληψη  από  το  Δήμο  Τρίπολης 
πρωτοβουλιών και δράσεων στα πλαίσια της αντιμετώπισης της 
παρατετατμένης οικονομικής κρίσης σε τοπικό επίπεδο.

10) Συζήτηση  επί  αιτήσεως  του  σωματείου  με  την  επωνυμία 
«Σύλλογος Εστιατόρων Αρκαδίας» αναφορικά με την εφαρμογή 
του  νέου  αντικαπνιστικού  νόμου  (ΥΑ 
Γ.Π//2010 (ΥΑ Γ.Π.οικ.104720 ΦΕΚ Β 1315 2010): Απαγόρευση 
καπνίσματος - Επιβολή προστίμων - εφαρμογή Ν.3868/2010.  

11)Χορήγηση βεβαιώσεων για ακίνητα εντός ζώνης 800μ, τα οποία 
βρίσκονται στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Τεγέας.

12)Συζήτηση για τις Συγχωνεύσεις  – Καταργήσεις  σχολείων  στην 
περιοχή του Δήμου Τριπόλεως.

13)Τροποποίηση της με αριθμό 446/2010 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου  του  Δήμου  Τρίπολης  αναφορικά  με  τον  κανονισμό 
λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου της Τοπικής Κοινότητας 
Θάνα. Σχετικώς η με με αριθμό πρωτ. 5111/10.2.2011 αίτηση των 
Ιωάννη  Νικητόπουλου  του  Δημητρίου  και  Κωνσταντίνου 
Μαυραγάνη προς το Δήμο Τριπόλεως.



14)Απόφαση για  χρήση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος  του Δήμου 
Τρίπολης  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  5  παρ.  2  του 
Νόμου 3852/2010.

15)Έγκριση  του  με  αριθμό  πρωτ.  10106/17.3.2011  πρακτικού  της 
Επιτροπής Επίλυσης Πταισματικών  Διαφορών,  το  οποίο  αφορά 
την εξέταση ενστάσεων για πράξεις βεβαίωσης παραβάσεων της 
Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Τρίπολης.

16)Έγκριση  του  με  αριθμό  πρωτ.  10104/17.3.2011  πρακτικού  της 
Επιτροπής Επίλυσης Πταισματικών  Διαφορών,  το  οποίο  αφορά 
την  ακύρωση  των  πράξεων  βεβαίωσης  παραβάσεων  της 
Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Τρίπολης.       

17)Χορήγηση  άδειας  τοποθέτησης  μεταλλικών  κιγκλιδωμάτων 
σχήματος «Π» έμπροσθεν των προσόψεων των κτιρίων, στα οποία 
στεγάζονται  τα  καταστήματα  της  Εμπορικής  Τράπεζας  (οδός 
Εθνομαρτύρων)  και  Πανελλήνιας  Τράπεζας  (πλατεία 
Κολοκοτρώνη) σύμφωνα με την με αριθμό 3015/30.6.2009 (ΦΕΚ 
Β΄536/23.3.2009)  Υπουργική  Απόφαση  περί  λήψεως  μέτρων 
ασφαλείας σε τράπεζες.       

18)  Έγκριση  όρων  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  ΕΛ.ΤΑ  και 
Δήμου Τρίπολης για την πληρωμή των επιδομάτων Κοινωνικής 
Πρόνοιας (άρθρο 100 του Ν. 3852/2010). 

                                           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                   ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                                            ΙΩΑΝΝΗΣ Ηλ. ΜΠΟΖΟΣ
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