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

                           
 

Σξίπνιε,  25-11-2022                           
Αξ. Πξση.: 34856 

                 

ΠΡΟ 

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  H 
 

ας προζκαλούμε ηην 01ε Γεθεκβξίνπ 2022, ημέρα Πέκπηε 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 αποθάζεων για ηα πιο κάηω θέμαηα: 
 
 

1. Καζνξηζκόο ησλ όξσλ ηεο απεπζείαο αλάζεζεο έξγνπ: «Καηαζθεπή πέηξηλσλ 
καλδξώλ ζηελ Κ. Βιαρνθεξαζηάο» πνζνύ 15.700,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ΦΠΑ) θαη έγθξηζε ηεο ζπληαρζείζαο κειέηεο.  
 

2. Καζνξηζκόο ησλ όξσλ ηεο απεπζείαο αλάζεζεο έξγνπ: «Σζηκεληνζηξώζεηο ζηηο 
Γ.Δ. Λεβηδίνπ θαη Μαληηλείαο» πνζνύ 24.400,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) 
θαη έγθξηζε ηεο ζπληαρζείζαο κειέηεο.  

 
3. Καζνξηζκόο ησλ όξσλ ηεο απεπζείαο αλάζεζεο έξγνπ: «Σζηκεληνζηξώζεηο ζηηο 

Γ.Δ. Φαιάλζνπ θαη Βαιηεηζίνπ» πνζνύ 20.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ΦΠΑ) θαη έγθξηζε ηεο ζπληαρζείζαο κειέηεο.  

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

πξνο ππνζηήξημε ηεο από 2-12-2021 θαη κε αξηζκό θαηάζεζεο Δ3302/2021 αίηεζε 
αθπξώζεσο πνπ ζα ζπδεηεζεί ελώπηνλ ηνπ Δ΄. Σκήκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ 
Δπηθξαηείαο ηελ 18-1-2023 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά από αλαβνιή ή 
καηαίσζε νξηζζεζνκέλε, λα παξαζηαζεί θαηά ηε ζπδήηεζε,  λα ζπληάμεη θαη λα 
θαηαζέζεη ππόκλεκα σο πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο θαη 
γεληθώο λα πξάηηεη νηηδήπνηε αλαγθαίν έζησ θαη εάλ ξεηά δελ αλαθέξεηαη ζηελ 
παξνύζα, πξνο πεξαίσζε ηεο σο άλσ εληνιήο. 
 

5. Οξηζκόο δηθεγόξνπ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζεη έθεζε ζην Γηνηθεηηθό Δθεηείν 
Σξίπνιεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. Α466/2022 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ 
Πξσηνδηθείνπ Σξίπνιεο (Σκήκα Α΄.) σο πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ 
Σξίπνιεο. 

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   

 

 

 

 



 

 

2 

6. Οξηζκόο δηθεγόξνπ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζεη έθεζε ζην Γηνηθεηηθό Δθεηείν 
Σξίπνιεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. Α467/2022 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ 
Πξσηνδηθείνπ Σξίπνιεο (Σκήκα Α΄.) σο πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ 
Σξίπνιεο. 
 

7. Οξηζκόο δηθεγόξνπ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζεη έθεζε ζην Γηνηθεηηθό Δθεηείν 
Σξίπνιεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. Α486/2022 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ 
Πξσηνδηθείνπ Σξίπνιεο (Σκήκα Β΄.) σο πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ 
Σξίπνιεο. 

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

ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Σξίπνιεο   θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 20-1-
2023 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά από αλαβνιή ή καηαίσζε νξηζζεζνκέλε, 
πξνο αληίθξνπζε ηεο κε αξ. 13/2022 αίηεζεο απαιινηξηώζεσλ ηδηώηε θαηά ηνπ 
Γήκνπ Σξίπνιεο. 
 

9. ύλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ: «Έλα θαηλνηόκν 
ςεθηαθό πεξηβάιινλ βαζηζκέλν ζηελ έξεπλα κε ζηνηρεία εκβπζηζηηθήο 
αηζζεηηθήο θαη serious gaming» ηνπ Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο  “Γεκηνπξγηθή 
Δπξώπε”.  

 
10. Απνδνρή απόθαζεο έληαμεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δλίζρπζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απόδνζεο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Καλδήιαο» ζην επηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα 
“Πεινπόλλεζνο 2014-2020”. 
 

11. Πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθδειώζεσλ ενξηαζκνύ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ 2022 θαη  
Πξσηνρξνληάο 2023. 

 

12. ρεδηαζκόο-εγθαηάζηαζε Υξηζηνπγελληάηηθνπ ζθεληθνύ ζηελ Πι. Άξεσο ζηα 
πιαίζηα ησλ εθδειώζεσλ ενξηαζκνύ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ 2022 θαη 
Πξσηνρξνληάο 2023. 
 

13. Γηνξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε δξάζεσλ ζηελ Κνηλόηεηα Σξίπνιεο γηα ηνλ 
ενξηαζκό ησλ Υξηζηνπγέλλσλ 2022 θαη Πξσηνρξνληάο 2023 από 11/12/2022 έσο 
4/1/2023. 

 
14.  πκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζηε δηνξγάλσζε-πξαγκαηνπνίεζε ηνπ "Christmas   

Running 2022" πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 18/12/2022 ζηελ Σξίπνιε, ζε 
ζπλεξγαζία κε ηo Γπκλαζηηθό ύιινγν Αξθαδίαο. 
 

15. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ έρνπλ γίλεη από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή ηνπ Πξνέδξνπ 
ηεο Κνηλόηεηαο Αζήλαηνπ. 
 

16. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ έρνπλ γίλεη από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή ηνπ Πξνέδξνπ 
ηεο Κνηλόηεηαο Αισληζηαίλεο. 
 

17. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ έρνπλ γίλεη από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή ηνπ Πξνέδξνπ 
ηεο Κνηλόηεηαο Αζέαο. 
 

18. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ έρνπλ γίλεη από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή ηνπ Πξνέδξνπ 
ηεο Κνηλόηεηαο Κακαξίνπ. 
 

19. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ έρνπλ γίλεη από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή ηνπ Πξνέδξνπ 
ηεο Κνηλόηεηαο Νενρσξίνπ. 
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20. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ έρνπλ γίλεη από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή ηνπ Πξνέδξνπ 
ηεο Κνηλόηεηαο Νεζηάλεο. 
 

21. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ έρνπλ γίλεη από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή ηνπ Πξνέδξνπ 
ηεο Κνηλόηεηαο Πειάγνπο. 
 

22. Γηαγξαθή βεβαησκέλεο νθεηιήο από θαηάινγν θιήζεσλ παξαβάζεσλ Κ.Ο.Κ. 
(θσδ. νθεηιέηε 78962). 
 

23. Γηαγξαθή βεβαησκέλεο νθεηιήο από θαηάινγν θιήζεσλ παξαβάζεσλ Κ.Ο.Κ. 
(θσδ. νθεηιέηε 23101). 

 
24.  Οηθνλνκηθή ελίζρπζε δεκόηε ιόγσ ζνβαξώλ νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ (Αξ. 

πξση.: ΔΜΠ224/17-11-2022). 
 

25. Οηθνλνκηθή ελίζρπζε δεκόηε ιόγσ ζνβαξώλ νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ (Αξ. 
πξση.: ΔΜΠ223/17-11-2022). 
 

26. Οηθνλνκηθή ελίζρπζε δεκόηε ιόγσ πξνβιεκάησλ πγείαο θαη νηθνλνκηθώλ 
δπζθνιηώλ (Αξ. πξση.: ΔΜΠ229/22-11-2022). 
 

27. Οηθνλνκηθή ελίζρπζε δεκόηε ιόγσ νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ (Αξ. πξση.: 
ΔΜΠ230/22-11-2022). 
 
 

 

 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 


