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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ 
ΓΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  
ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ 
ΟΡΓΑΝΧΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ                           

                           
 

Σξίπνιε,  02-12-2022                           
Αξ. Πξση.: 35555 

                 

ΠΡΟ 

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  H 
 

ας προζκαλούμε ηην 06ε Γεθεκβξίνπ 2022, ημέρα Σξίηε 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. Έγθξηζε ηνπ 1νπ Α.Π.Δ. θαη 1νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ 
αγξνηηθώλ δξόκσλ Γήκνπ Σξίπνιεο ιόγσ ησλ έληνλσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ 
θαη θαηνιηζζήζεσλ από ηελ ζενκελία ηεο 25εο Ινπλίνπ 2016», 
πξνϋπνινγηζκνύ:1.900.000,00 €. 
 

2. Οξηζκόο δηθεγόξνπ γηα λα εθπξνζσπήζεη ην Γήκν Σξίπνιεο θαη λα 
παξαζηαζεί ελώπηνλ ηνπ  Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ   Σξίπνιεο  θαηά ηελ κεηά 
από αλαβνιή δηθάζηκν ηεο 20-1-2022,  ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά από 
αλαβνιή ή καηαίσζε  νξηζζεζνκέλε,  πξνο αληίθξνπζε ηεο  κε αξ. θαηάζεζεο 
3/2022  αγσγήο ηδησηώλ θαηά ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο. 

 
3. Οξηζκόο δηθεγόξνπ γηα λα εθπξνζσπήζεη ην Γήκν Σξίπνιεο θαη λα 

παξαζηαζεί ελώπηνλ ηνπ  Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ   Σξίπνιεο  θαηά ηελ κεηά 
από αλαβνιή δηθάζηκν ηεο  20-1-2023,  ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά από 
αλαβνιή ή καηαίσζε  νξηζζεζνκέλε,  πξνο αληίθξνπζε ηεο  κε αξ. θαηάζεζεο 
2/2022  αγσγήο ηδησηώλ θαηά ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο. 

 
4. Οξηζκόο δηθεγόξνπ πξνθεηκέλνπ λα εθπξνζσπήζεη ην Γήκν Σξίπνιεο  θαη λα 

παξαζηαζεί ελώπηνλ ηνπ  Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Αζελώλ (Σκήκα 15ν Μνλνκειέο 
)θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 17-1-2023  ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά από αλαβνιή ή 
καηαίσζε νξηζζεζνκέλε, πξνο ππνζηήξημε ηεο από 24-9-2021 έθεζεο ηνπ 
Γήκνπ Σξίπνιεο (ΚΛ6361/12-10-2022 αξ. πηλ. 5, ΑΒΔΜ: ΔΦ2761/19-10-2021) 
θαηά ηεο ππ’ αξηζ. νηθ. 189/23-1-2015 απόθαζεο ηνπ αλαπιεξσηή ΤΠΔΚΑ θαη 
ηεο 2062/2021 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ (ηκήκα 18ν 
Μνλνκειέο). 

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 

 
 

5. Έγθξηζε ππνβνιήο πξόηαζεο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο κε ηίηιν: «Γξάζεηο 
Φεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ Γήκνπ Σξίπνιεο», ζην πιαίζην Πξόζθιεζεο ζην 
ΔΠ «Αληαγσληζηηθόηεηα Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία» θαη ζύζηαζεο 
Δπηηξνπήο Γηεξεύλεζεο Σηκώλ. 
 

6. Απαιιαγή ππνιόγνπ. 
 

7. Απαιιαγή ππνιόγνπ. 
 

8. Απαιιαγή ππνιόγνπ. 
 

9. Απαιιαγή ππνιόγνπ. 
 

10. Απνδνρή δσξεάο. 
 

11. Απνδνρή επηρνξήγεζεο ΤΠ.Δ. γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ησλ 
ζρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Σξίπνιεο. 
 

12. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ έρνπλ γίλεη από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή ηνπ Πξνέδξνπ 
Κνηλόηεηαο Αιέαο. 
 

13. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ έρνπλ γίλεη από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή ηνπ Πξνέδξνπ 
Κνηλόηεηαο Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ. 
 

14. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ έρνπλ γίλεη από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή ηνπ Πξνέδξνπ 
Κνηλόηεηαο Ακπειαθίνπ. 
 

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

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

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

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

19. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ έρνπλ γίλεη από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή ηνπ Πξνέδξνπ 
Κνηλόηεηαο Γάθλεο. 
 

20. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ έρνπλ γίλεη από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή ηνπ Πξνέδξνπ 
Κνηλόηεηαο Δπάλδξνπ. 
 

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

22. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ έρνπλ γίλεη από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή ηνπ Πξνέδξνπ 
Κνηλόηεηαο Μαγνύιαο. 
 

23. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ έρνπλ γίλεη από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή ηνπ Πξνέδξνπ 
Κνηλόηεηαο Μάθξεο. 
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24. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ έρνπλ γίλεη από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή ηνπ Πξνέδξνπ 
Κνηλόηεηαο Μαπξηθίνπ. 
 

25. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ έρνπλ γίλεη από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή ηνπ Πξνέδξνπ 
Κνηλόηεηαο Μεξθνβνπλίνπ. 
 

26. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ έρνπλ γίλεη από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή ηνπ Πξνέδξνπ 
Κνηλόηεηαο Παιαηόρνπλεο. 
 

27. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ έρνπλ γίλεη από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή ηνπ Πξνέδξνπ 
Κνηλόηεηαο Παιιαληίνπ. 
 

28. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ έρνπλ γίλεη από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή ηνπ Πξνέδξνπ 
Κνηλόηεηαο Πάπαξε. 
 

29. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ έρνπλ γίλεη από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή ηνπ Πξνέδξνπ 
Κνηλόηεηαο άγθα. 
 

30. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ έρνπλ γίλεη από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή ηνπ Πξνέδξνπ 
Κνηλόηεηαο θνπήο. 
 

31. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ έρνπλ γίλεη από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή ηνπ Πξνέδξνπ 
Κνηλόηεηαο ηαδίνπ. 
 

32. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ έρνπλ γίλεη από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή ηνπ Πξνέδξνπ 
Κνηλόηεηαο Σξίπνιεο. 
 

33. Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ έρνπλ γίλεη από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή ηνπ Πξνέδξνπ 
Κνηλόηεηαο Σζειεπάθνπ. 
 

 
 

 

 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 


