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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ 
ΓΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ  ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  
ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ 
ΟΡΓΑΝΧΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ   
Σηλέθωνο :2713-600420 
E-mail: oikonomikiepitropitri@gmail.com         

                        Σξίπνιε, 16-4-2021                           
                        Αξ. Πξση.: 9988 

               
 ΠΡΟ  

1) Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γ. 
Σξίπνιεο 

2) θ. Γήκαξρν Σξίπνιεο 
3) Γ.Γ. Γήκνπ Σξίπνιεο 
4) Δπηθεθαιήο παξαηάμεσλ  
5) θ.Πξόεδξν ηεο Κνηλόηεηαο Σξίπνιεο 
6)  θ.θ. Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ Γ.   

Σξίπνιεο 
 
     Π Ρ Ο  Κ Λ Η  H 
 

αρ πποζκαλούμε ηην 20ε Απξηιίνπ 2021, ημέπα Σξίηε και από ώπα 09:00΄ π.κ. 
έωρ 11:00΄ π.κ., για λήψη αποθάζεων, δηα πεξηθνξάο (κέζσ ειεθηξνληθνύ 
ηαρπδξνκείνπ), ζε ηαθηηθή ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ, καη’ εθαπμογή ηων 
διαηάξεων ηηρ απιθ. 426/Α.Π.77233/13-11-2020 εγκςκλίος ηος Τποςπγείος Εζωηεπικών 
και ζύμθωνα με ηο άπθπο 75 παπ. 6 ηος Ν. 3852/2010, όπωρ ανηικαηαζηάθηκε από  ηο 
άπθπο 77 ηος Ν. 4555/2018, ππορ λήψη απόθαζηρ ζηα πιο κάηω θέμαηα:  

 
1. Απνζηνιή πξαθηηθνύ Νν1 ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ: 

«ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΡΑΜΠΧΝ & ΥΧΡΧΝ ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ & ΣΗΝ 
ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΑΜΔΑ Δ ΥΟΛΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΣΡΙΠΟΛΗ».  
 

2. Παξάηαζε πξνζεζκίαο έξγνπ: «ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΙ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
ΛΔΒΙΓΙΟΤ» θαη ζπλνιηθή δαπάλε πξνϋπνινγηζκνύ κειέηεο 170.000,00 Δπξώ (κε 
ΦΠΑ 24%). 

 
 

3. Παξάηαζε πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ: «Δπηζθεπή ηνηρίσλ Γήκνπ Σξίπνιεο». 
 

4. Πεξί απνδνρήο ή κε ηεο κε αξ. πξση. 9484/12-4-2021 γλσκνδόηεζεο ηνπ 
δηθεγόξνπ θ. ακπξάθνπ Μάξηνπ, ζρεηηθά κε ηελ ππ’ αξηζ. 29/2021 απόθαζε ηνπ 
Δηξελνδηθείνπ Σξίπνιεο.  

 
 

5. Οξηζκόο δηθεγόξνπ γηα λα εθπξνζσπήζεη ην Γήκν Σξίπνιεο θαη λα παξαζηαζεί 
ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Σξίπνιεο θαηά ηελ κεηά από αλαβνιή δηθάζηκν ηεο 
17-5-2021, ή ζε νπνηαζδήπνηε άιιε κεηά από αλαβνιή ή καηαίσζε 
νξηζζεζνκέλε, πξνο αληίθξνπζε ηεο από 25-8-2019 κε αξ. θαηάζεζεο 12/2019 
αγσγήο (δηαδηθαζία κηθξνδηαθνξώλ) ηδηώηε θαηά ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο. 

Ελληνική   
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6. Οξηζκόο δηθεγόξνπ γηα λα εθπξνζσπήζεη ην Γήκν Σξίπνιεο θαη 
λα παξαζηαζεί ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Σξίπνιεο θαηά ηελ κεηά από 
αλαβνιή δηθάζηκν ηεο 17-5-2021, ή ζε νπνηαζδήπνηε άιιε κεηά από αλαβνιή ή 
καηαίσζε νξηζζεζνκέλε, πξνο αληίθξνπζε ηεο από 25-8-2019 κε αξ. θαηάζεζεο 
13/2019 αγσγήο (δηαδηθαζία κηθξνδηαθνξώλ) ηδηώηε θαηά ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο. 
 

7. Οξηζκόο δηθεγόξνπ γηα λα εθπξνζσπήζεη ην Γήκν Σξίπνιεο θαη λα παξαζηαζεί 
ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Σξίπνιεο (Αίηεζε αλαγλώξηζεο 
δηθαηνύρνπ απνδεκίσζεο) θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 21-5-2021, ή ζε νπνηαδήπνηε 
άιιε κεηά από αλαβνιή ή καηαίσζε νξηζζεζνκέλε, πξνο αληίθξνπζε ηεο από 
5-4-2021 θαη κε αξ. θαηάζεζεο 3/2021 αίηεζεο αλαγλώξηζεο δηθαηνύρνπ 
απνδεκίσζεο ηδηώηε θαηά ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο. 

 
8. Οξηζκόο δηθεγόξνπ γηα λα εθπξνζσπήζεη ην Γήκν Σξίπνιεο θαη λα παξαζηαζεί 

ελώπησλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Σξίπνιεο θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 12-5-2021, ή ζε 
νπνηαδήπνηε άιιε κεηά από αλαβνιή ή καηαίσζε νξηζζεζνκέλε, πξνο 
αληίθξνπζε ηεο κε αξ. θαηαζ. 33/2021 αγσγήο ηδηώηε θαηά ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο. 

 
9. Γηνξγάλσζε εθδειώζεσλ ενξηαζκνύ ηνπ Πάζρα 2021. 

 
10. Έγθξηζε ζύλαςεο Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο Γσξεάο Φεθηαθνύ Δθζέκαηνο ζην 

Γήκν Σξίπνιεο από ην Κνηλσθειέο Ίδξπκα «Καπεηάλ Βαζίιε θαη Κάξκελ 
Κσλζηαληαθόπνπινπ» θαη ηελ εηαηξεία «Σνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Μεζζελίαο 
ΑΔ» (ΣΔΜΔ), ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «Μνξηάο 21». 

 
11. Έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο, γηα έμνδα πνπ αθνξνύλ ζηε ζύληαμε 

εγγξάθσλ πνπ αθνξνύλ ζύληαμε έλνξθσλ βεβαηώζεσλ (ρξεζηθηεζία) γηα ηελ 
ππνβνιή δειώζεσλ ηδηνθηεζίαο ζην Γξαθείν Κηεκαηνγξάθεζεο ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αξθαδίαο γηα πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο. 
 

12. Απ’ επζείαο αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηώλ εθηίκεζεο αθηλήησλ επξηζθόκελσλ 
επί ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνύ από ηελ νδό Π. Γεθάδνπ έσο ην ΟΣ 956 ηνπ 
εγθεθξηκέλνπ Ρπκνηνκηθνύ ρεδίνπ Πόιεσο Σξίπνιεο. 

 
13. Γηαγξαθή πξνζαπμήζεσλ. 

 
14. Απνδνρή πξνζθνξάο. 
 
15. Οηθνλνκηθή Δλίζρπζε δεκόηε ιόγσ ζνβαξώλ νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ (Αξ. 

πξση.: 9831/15-4-2021) 
 

16. Οηθνλνκηθή Δλίζρπζε δεκόηε ιόγσ ζνβαξώλ νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ(Αξ. 
πξση.: 5399/26-2-2021). 

 
 

17. Οηθνλνκηθή Δλίζρπζε δεκόηε ιόγσ ζνβαξώλ νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ(Αξ. 
πξση. ΔΜΠ: 53/08-04-2021) 
 

18. Πεξί θαηαβνιήο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ζηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ Γήκνπ 
Σξίπνιεο. 
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 Παξαθαινύληαη όπσο ηα κέιε απνζηείινπλ ηελ ςήθν ηνπο επί ησλ 
εηζεγήζεσλ-πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ απνζηαιεί κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 
ζην e-mail: oikonomikiepitropitri@gmail.com, θαηά ην δηάζηεκα δηεμαγσγήο ηεο 
ζπλεδξίαζεο.   
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 
 
 
 
 

 ΣΑΓΚΑΡΔΛΗ  Γ. ΑΝΣΧΝΙΟ                                                                                                         
ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ ΣΡΙΠΟΛΗ 


