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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ 
ΓΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  
ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ                           

                           
 

Σξίπνιε,  02-9-2022                           
Αξ. Πξση.: 25867 

                                                                      

 
ΠΡΟ 

 

 
Π Ρ Ο  Κ Λ Η  H 

 
ας προζκαλούμε ηην 06ε επηεκβξίνπ 2022, ημέρα Σρίηη 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 ζπλεδξηάζεσλ 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. Έγθξηζε πξαθηηθνύ (έιεγρνο αηηηνιόγεζεο αζπλήζηζηα ρακειώλ πξνζθνξώλ) ηεο 
 Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε αζθαιηνηάπεηα Γεκνηηθώλ νδώλ 
 Σ.Κ. Βιαρνθεξαζηάο – Φάζε Β». 
 
2. Έγθξηζε ηνπ 1νπ Α.Π.Δ. ηνπ έξγνπ: «θπξνδέηεζε δεκνηηθώλ ρώξσλ ΣΚ άγθα» 
 Πξνϋπνινγηζκνύ: 12.500,00 €  - Αλαδόρνπ: Ισάλλεο Μπαιάζεο-ΔΓΔ. 
 
3. Μεξηθή αλάθιεζε ηεο κε αξηζ. 562/2022 Απόθαζεο Οηθνλνκηθήο σο πξνο ηνλ ΚΑ: 
 74.25.0015 θαη έγθξηζε ηεο αλαγθαηόηεηαο πινπνίεζεο έξγνπ από ηελ ΓΔΓΓΗΔ. 

 
4. Έγθξηζε ηεο αλαγθαηόηεηαο πινπνίεζεο έξγνπ από ηελ ΓΔΓΓΗΔ. 

 
5. Έγθξηζε  πξαθηηθώλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο & Αμηνιόγεζεο ηνπ Αλνηθηνύ 
 Ηιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ θαη ινηπώλ 
 αλαισζίκσλ εηδώλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ θαη ησλ 
 ινηπώλ Γνκώλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Σξίπνιεο έηνπο 2022». 

 
6. Έγθξηζε πξαθηηθνύ επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο  ππεξεζίαο «ίηηζεο ησλ 
 θηινμελνύκελσλ ηνπ Ξελώλα ππνδνρήο-θηινμελίαο γπλαηθώλ ζπκάησλ βίαο» ζην 

1) Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο  
Δπηηξνπήο Γήκνπ Σξίπνιεο 

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

Γ.Σξίπνιεο 

Ελληνική   
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 πιαίζην ηεο Πξάμεο «Λεηηνπξγία μελώλα θηινμελίαο γπλαηθώλ ζπκάησλ βίαο 
 Γήκνπ Σξίπνιεο».  

 
7. Καζνξηζκόο όξσλ δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθνύ αθηλήηνπ : νηθία 
 Ηιηαθόπνπινπ (νηθία 1νπ  νξόθνπ κε απνζήθε) ζηελ Κνηλόηεηα Λεβηδίνπ. 

 
8. Οξηζκόο δηθεγόξνπ πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη  ζρεηηθά κε ηελ ππ’ αξηζ. 
 25199/26-8-2022 αίηεζε πξώελ Αληηδεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο. 

 
9. Οξηζκόο δηθεγόξνπ  πξνθεηκέλνπ γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο, λα 
 πξνβεί ζηνλ έιεγρν  ηίηισλ θαη βαξώλ αθηλήηνπ, ζην Τπνζεθνθπιαθείν 
 Σξηπόιεσο Ννηίνπ Πιεπξάο, ζρεηηθά κε ην αθίλεην πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ππ’ 
 αξηζκ. 298/27-9-2021 δεκόζηα δηαζήθε ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελώλ Μαξίαο 
 Μπξνκπνλά θαζώο θαη έιεγρν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ή θαη νθεηιώλ ζε 
 ηξαπεδνπηζησηηθά ηδξύκαηα ή θαη ζην Γεκόζην. 

 
10. Οξηζκόο δηθεγόξνπ  πξνθεηκέλνπ γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο, λα 
 πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε κεηαγξαθή  ζηε κεξίδα ηνπ 
 Γήκνπ Σξίπνιεο ησλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνύλ ην αθίλεην κε ΚΑΔΚ 
 032251323003 ζηε ζέζε «Κάξηζνβα» Π.Δ. Φηιηθώλ Γήκνπ Σξίπνιεο. 
 
11. Απνδνρή επηρνξήγεζεο ΤΠ.Δ. γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ησλ    
  ζρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Σξίπνιεο. 

 
12. Πξνκήζεηα θσηνγξαθηθνύ αξρείνπ (άικπνπκ εθαηό πεξίπνπ θσηνγξαθηώλ, 
 πνπ δηαζέηεη ε Παλειιήληα Έλσζε Αγσληζηώλ Δζλ. Αληίζηαζεο-Γεκνθξαηηθνύ 
 ηξαηνύ πνπ απεηθνλίδνπλ κε πνιύ θαιή επθξίλεηα κελύκαηα θαη δσγξαθηέο ζε 
 δύν αίζνπζεο ησλ ππνγείσλ ηνπ Γηθαζηηθνύ Μεγάξνπ Σξίπνιεο, αγσληζηώλ 
 πνπ θπιαθίζηεθαλ εθεί ηε δεθαεηία 1940-1950). 

 
13. Έγθξηζε   έθδνζεο - πξνκήζεηαο εληύπσλ (πιεξνθνξηαθνύ ράξηε) ηνπ     
 Γήκνπ Σξίπνιεο. 

 
14. Πεξί επηρνξήγεζεο ηνπ  Πνιηηηζηηθνύ σκαηείνπ " ΥΟΡΔΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ 
  ΣΡΙΠΟΛΗ". 

 
15. Πεξί επηρνξήγεζεο ηεο Δ.Π.. Αξθαδίαο. 

 
16. Γηαγξαθή βεβαησκέλεο νθεηιήο από ηνλ θαηάινγν θιήζεσλ παξαβάζεσλ 
  Κ.Ο.Κ. (θσδ.νθεηιέηε: 87479). 

 
17. Γηαγξαθή βεβαησκέλεο νθεηιήο από ηνλ θαηάινγν θιήζεσλ παξαβάζεσλ 
  Κ.Ο.Κ. (θσδ.νθεηιέηε: 87620). 

 
18. Γηαγξαθή βεβαησκέλεο νθεηιήο από ηνλ θαηάινγν θιήζεσλ παξαβάζεσλ 
  Κ.Ο.Κ. (θσδ.νθεηιέηε: 6767). 

 
19. Γηαγξαθή βεβαησκέλεο νθεηιήο από ηνλ θαηάινγν θιήζεσλ παξαβάζεσλ 
  Κ.Ο.Κ. (θσδ.νθεηιέηε: 6767). 

 
20. Γηαγξαθή βεβαησκέλεο νθεηιήο από ηνλ θαηάινγν θιήζεσλ παξαβάζεσλ 
  Κ.Ο.Κ. (θσδ.νθεηιέηε: 84521). 
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21. Γηαγξαθή βεβαησκέλεο νθεηιήο από ηνλ θαηάινγν θιήζεσλ παξαβάζεσλ 
  Κ.Ο.Κ. (θσδ.νθεηιέηε: 20086). 
 
22. Οηθνλνκηθή ελίζρπζε δεκόηε ιόγσ ζνβαξώλ νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ 
  (Αξ. πξση.: ΔΜΠ 167/12-8-2022) 
 

 
 

 

 Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο παξαθαινύληαη όπσο ζε πεξίπησζε 
θσιύκαηόο ηνπο λα ελεκεξώζνπλ εγθαίξσο ην αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 
 
 

     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
   ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο      

       
 
 

                                            Σδηνύκεο Κσλζηαληίλνο 
                                             ΓΗΜΑΡΥΟ ΣΡΙΠΟΛΗ 
 
 


