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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ 
ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ  
ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ 
ΟΡΓΑΝΧΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ                           

                           
 

Σξίπνιε,  26-8-2022                           
Αξ. Πξωη.: 25131 

                                                                      

 
ΠΡΟ 

 

 
Π Ρ Ο  Κ Λ Ζ  H 

 
ας προζκαλούμε ηην 31ε Απγνύζηνπ 2022, ημέρα Σεηάρηη 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 ζπλεδξηάζεωλ 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. Δθηέιεζε ππεξεζίαο απνθνκηδήο απνξξηκκάηωλ θαη αλαθπθιώζηκωλ 

πιηθώλ. 
 

2. Παξάηαζε πξνζεζκίαο γηα ην έξγν: «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ πνπ 
πξνθιήζεθαλ από ηελ ζενκελία ηεο 25εο Ηνπλίνπ 2016 ζην νδηθό δίθηπν 
αξκνδηόηεηαο Γήκνπ Σξίπνιεο θαη απνθαηάζηαζε νξηδόληηαο θαη 
θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο» πξνϋπνινγηζκνύ 1.200.000,00 επξώ. 
 

3. Παξάηαζε πξνζεζκίαο γηα ην έξγν: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΧΝ ΣΖΝ ΓΔ 
ΣΔΓΔΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΠΟΛΖ ΛΟΓΧ ΣΧΝ ΔΝΣΟΝΧΝ ΠΛΖΜΜΤΡΗΚΧΝ 
ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 25εο ΗΟΤΝΗΟΤ 2016» πξνϋπνινγηζκνύ 550.000,00 επξώ. 
 

4. Έγθξηζε Πξωηνθόιινπ Πξνζωξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο γηα 
ηελ ππνδνκή ειεθηξνδόηεζεο γεπέδνπ ζην ρώξν πξνζωξηλήο δηαρείξηζεο 
απνξξηκκάηωλ, ζηελ πεξηνρή «Μεγαβνύλη» ηεο ΓΔ Βαιηεηζίνπ» 
 

5. Παξάηαζε πξνζεζκίαο  γηα ην έξγν: «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζηε ΓΔ 
Κνξπζίνπ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο ιόγω ηωλ έληνλωλ πιεκκπξηθώλ 
θαηαζηάζεωλ ηεο 25εο Ηνπλίνπ 2016» πξνϋπνινγηζκνύ 580.000,00 επξώ. 

1) Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο  
Δπηηξνπήο Γήκνπ Σξίπνιεο 

2) Γ.Γ. Γήκνπ Σξίπνιεο 
3) Δπηθεθαιήο παξαηάμεωλ  
4) θ. Πξόεδξν ηεο Κνηλόηεηαο Σξίπνιεο 
5) θ.θ. Πξνέδξνπο Κνηλνηήηωλ 

Γ.Σξίπνιεο 

Ελληνική   
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6. Παξάηαζε πξνζεζκίαο  γηα ην έξγν: «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζηε ΓΔ 
Μαληηλείαο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο ιόγω ηωλ έληνλωλ πιεκκπξηθώλ 
θαηαζηάζεωλ ηεο 25εο Ηνπλίνπ 2016» πξνϋπνινγηζκνύ €648.500,00. 
 

7. Πεξί θαηαβνιήο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ζηνπο Πξνέδξνπο θνηλνηήηωλ Γήκνπ 
Σξίπνιεο. 
 

8. Αλακόξθωζε πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηελ απνδνρή Πνιηηηζηηθνύ ηέινπο πνζνύ 
€50.000,00. 
 

9. Οξηζκόο δηθεγόξνπ γηα λα εθπξνζωπήζεη ην Γήκν Σξίπνιεο θαη λα 
παξαζηαζεί ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξωηνδηθείνπ Σξίπνιεο (Σκήκα Α΄. 
Σξηκειέο ) θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο 11-10-2022 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά 
από αλαβνιή ή καηαίωζε νξηζζεζνκέλε, πξνο αληίθξνπζε ηεο (Αξ. 
ΚΛ626/14-7-2022, Αξ. Πηλ. 16, Αξ. Καηαρ. ΑΓ104/3-6-2022)  αγωγήο ηδηωηώλ 
θαηά ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο. 
 

10. Οξηζκόο δηθεγόξνπ γηα λα εθπξνζωπήζεη ην Γήκν Σξίπνιεο θαη λα 
παξαζηαζεί ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξωηνδηθείνπ Σξίπνιεο (Σκήκα Β΄ 
Μνλνκειέο) θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 20-9-2022 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά από 
αλαβνιή ή καηαίωζε νξηζζεζνκέλε, πξνο αληίθξνπζε ηεο κε αξ. θι. 
ΚΛ478/13-5-2022, αξ. πηλ. 22, ΠΡ224/11-7-2018 πξνζθπγήο ηεο Σξάπεδαο 
Πεηξαηώο θαηά ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο.(Μεηά ηελ Α223/2020 πξνδηθαζηηθή). 
 

11. Οξηζκόο δηθεγόξνπ γηα λα εθπξνζωπήζεη ην Γήκν Σξίπνιεο θαη λα 
παξαζηαζεί ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξωηνδηθείνπ Σξίπνιεο (Σκήκα Α΄. 
Σξηκειέο ) θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο 11-10-2022 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά 
από αλαβνιή ή καηαίωζε νξηζζεζνκέλε, πξνο αληίθξνπζε ηεο (Αξ. 
ΚΛ620/14-7-2022, Αξ. Πηλ. 14, Αξ. Καηαρ. ΑΓ21/7-2-2022)  αγωγήο ηεο «ΑΦΟΗ 
ΓΔΛΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Α.Δ.» 
θαη κεηόρνπ ηεο θαηά ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο. 
 

12. Οξηζκόο δηθεγόξνπ γηα λα εθπξνζωπήζεη ην Γήκν Σξίπνιεο θαη λα 
παξαζηαζεί ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Σξίπνιεο (Σκήκα Α΄. Σξηκειέο)  
θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 20-9-2022 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά από αλαβνιή ή 
καηαίωζε  νξηζζεζνκέλε,  πξνο αληίθξνπζε ηεο (αξ. θι. ΚΛ 317/17-3-2022 
αξ. πηλ. 7, ΑΒΔΜ: ΑΓ10/3-2-2022) αγωγήο ηεο ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ SOCIALITY θαηά ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο. 
 

13. Οξηζκόο δηθεγόξνπ γηα λα εθπξνζωπήζεη ην Γήκν Σξίπνιεο θαη λα 
παξαζηαζεί ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξωηνδηθείνπ Σξίπνιεο (Σκήκα Α΄ 
Σξηκειέο) θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 11-10-222 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά από 
αλαβνιή ή καηαίωζε νξηζζεζνκέλε, πξνο αληίθξνπζε ηεο αγωγήο ηδηώηε 
θαηά ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο κεηά ηελ Α111/2022 πξνδηθαζηηθή. 
 

14. Γηαγξαθή βεβαηωκέλεο νθεηιήο από θαηάινγν θιήζεωλ παξαβάζεωλ Κ.Ο.Κ. 
 

15. Γηαγξαθή βεβαηωκέλεο νθεηιήο από θαηάινγν θιήζεωλ παξαβάζεωλ Κ.Ο.Κ. 
 

16. Οηθνλνκηθή Δλίζρπζε δεκόηε ιόγω πξνβιεκάηωλ πγείαο 
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17. Αλάθιεζε ηεο αξ. 571/2022 Α.Ο.Δ θαη αλακόξθωζε πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηελ 
εθηέιεζε ηεο δξάζεο κε ηίηιν: «ΔΝΑ ΚΑΗΝΟΣΟΜΟ ΦΖΦΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 
ΒΑΗΜΔΝΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΜΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΜΒΤΘΗΣΗΚΖ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΚΑΗ 
SERIOUS GAMING» ΣΟΤ Υ.Π. «ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΔΤΡΧΠΖ». 

  

18. Πεξί έγθξηζεο Α.Γ.. ηνπ Ν.Π. κε ηελ επωλπκία: «ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΡΗΠΟΛΖ» πεξί αλακόξθωζεο 
πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022. 
 

19. Έγθξηζε πξαθηηθνύ επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο ππεξεζίαο 
«Αλαβάζκηζε, πληήξεζε ηωλ εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ εηώλ 2022 - 2023»   
 

20. Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη θαζνξηζκόο ηωλ όξωλ δηαθήξπμεο ηνπ 
αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θξέζθνπ γάιαθηνο». 
 

21. Έγθξηζε πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο & Αμηνιόγεζεο ηνπ Αλνηθηνύ 
Ζιεθηξνληθνύ Γηαγωληζκνύ γηα ηελ Τπεξεζία: «Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηωλ 
νρεκάηωλ θαη κεραλεκάηωλ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο έηνπο 2022» 
 

22. Πξαγκαηνπνίεζε δξάζεο, ζηα πιαίζηα ηωλ εθδειώζεωλ κλήκεο ηωλ 100 
ρξόλωλ από ηελ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή ηνπ 1922, ζηηο 7/9/2022 ζηελ 
Κνηλόηεηα ηνπ Αγ. Κωλ/λνπ Γήκνπ Σξίπνιεο κε ηε ζηήξημε ηνπ Πνιηηηζηηθνύ 
πιιόγνπ ηωλ απαληαρνύ Αγηνθωλζηαληηληωηώλ (Μαηδαγξηωηώλ) Μαληηλείαο 
κε ηίηιν " Άγηνο Κωλ/λνο ...........ηη λα ζπκεζώ, ηη λα μεράζω" 

 
 
 

 Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο παξαθαινύληαη όπωο ζε πεξίπηωζε 
θωιύκαηόο ηνπο λα ελεκεξώζνπλ εγθαίξωο ην αλαπιεξωκαηηθό κέινο. 
 
 

     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
   ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο      

       
 
 

                                            Σδηνύκεο Κωλζηαληίλνο 
                                             ΓΖΜΑΡΥΟ ΣΡΗΠΟΛΖ 
 
 


