
 

 

1 

 

ΠΡΟ 

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  H 
 

ας προζκαλούμε ηην 27ε Γεθεκβξίνπ 2022, ημέρα Σξίηε και από ώρα 11:00΄ έως 
12:00΄, ζύμθωνα με ηο άρθρο 75 παρ. 6 ηοσ Ν. 3852/2010, όπως ανηικαηαζηάθηκε από  ηο 
άρθρο 77 ηοσ Ν. 4555/2018, ζε ηαθηηθή δηα πεξηθνξάο (κέζσ ειεθηξνληθνύ 
ηαρπδξνκείνπ) σνεδρίαζη ηης Οικονομικής Επιηροπής  προς λήψη αποθάζεων για ηα πιο 
κάηω θέμαηα: 
 

1. Έγθξηζε δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ (κε ρξήζε 
ειεθηξνληθώλ κέζσλ-ΔΗΓΗ) γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Δλίζρπζε ηεο 
ελεξγεηαθήο απόδνζεο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Καλδήιαο», πξνϋπνινγηζκνύ 
170.000,00 € θαη θαζνξηζκόο ησλ όξσλ απηνύ ζύκθσλα κε ηε ζπλεκκέλε 
δηαθήξπμε. 
 

2. Παξάηαζε πξνζεζκίαο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο: «Δθπόλεζε Μειεηώλ 
Ππξνπξνζηαζίαο ζε ρνιηθέο Μνλάδεο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο». 
 

3. Παξάηαζε πξνζεζκίαο έξγνπ: «πληήξεζε αγξνηηθήο θαη αζηηθήο νδνπνηίαο 
ζηελ Σ.Κ. Βαιηεηζίνπ». 

 
4. Παξάηαζε ηεο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηελ εξγαζία «Κηεληαηξηθέο 

ππεξεζίεο γηα ηελ πξνζηαζία αδέζπνησλ ζθύισλ Γήκνπ Σξίπνιεο – 
Πεξηζπιινγή αδέζπνησλ ζθύισλ». 
 

5. Οξηζκόο δηθεγόξνπ πξνθεηκέλνπ λα εθπξνζσπήζεη ην Γήκν Σξίπνιεο  θαη λα 
παξαζηαζεί ελώπηνλ ηνπ  Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Σξίπνιεο (Σκήκα Γ΄. 
Μνλνκειέο ) θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 24-1-2023  ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά από 
αλαβνιή ή καηαίσζε νξηζζεζνκέλε, πξνο ππνζηήξημε ηεο από 25-100-2019 
έθεζεο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο (ΚΛ1068/15-12-2022, αξ.  πηλ. 23, ΑΒΔΜ: 
ΔΦ256/18-8-2020) θαηά ηεο ππ’ αξηζ. Α469/2019 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
Πξσηνδηθείνπ Σξίπνιεο (Σκήκα Α΄.  Μνλνκειέο). 
 

6. Αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζ. 852/2022 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Γήκνπ Σξίπνιεο θαη εθ λένπ νξηζκόο 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 
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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 
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αληίθξνπζε ηεο  κε αξ. θαηάζεζεο 3/2022  αγσγήο ηδησηώλ θαηά ηνπ Γήκνπ 
Σξίπνιεο. 

 
7. Απόδνζε ινγαξηαζκνύ ππαιιήινπ, ππνιόγνπ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο επ’ 

νλόκαηί ηνπ, γηα ηε δήισζε έληαμεο δεκνηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γ.Α.Κ. Σξίπνιεο ζην Ν. 4495/2017 θαη ηελ έθδνζε αδεηώλ 
δόκεζεο θαζώο θαη ηελ παξνρή εγθξίζεσλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ γηα 
αδεηνδόηεζε δεκνηηθώλ έξγσλ θαη θηηξίσλ». 
 

8. Απαιιαγή ππνιόγνπ. 
 

9.  Απαιιαγή ππνιόγνπ. 
 

10. Γηαγξαθέο βεβαησκέλσλ νθεηιώλ Δπηβνιήο Κνηλσληθήο Δηζθνξάο (θσδ. 
νθεηιέηε: 72100). 
 

11. Απνδνρή επηρνξήγεζεο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ γηα ηελ θάιπςε 
ιεηηνπξγηθώλ θαη ινηπώλ γεληθώλ δαπαλώλ ησλ Γήκσλ, ιόγσ ηεο 
επηβάξπλζεο ησλ πξνϋπνινγηζκώλ ηνπο από ηελ αύμεζε ηνπ ελεξγεηαθνύ 
θόζηνπο. 
 

12. Αιιαγή ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηελ εμόθιεζε ησλ δαπαλώλ ηνπ 1νπ Πξαθηηθνύ 
Παξαιαβήο ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο ηεο Πξνγξακκαηηθήο 
ύκβαζεο κεηαμύ Γήκνπ Σξίπνιεο θαη Αλαπηπμηαθνύ Οξγαληζκνύ ΟΣΑ 
«Πάξλσλαο Α.Δ.» γηα ηελ πξάμε: «Ωξίκαλζε ηνπ έξγνπ: Αλάπηπμε δηθηύνπ 
πνδειαηνδξόκσλ, δηαδξνκώλ θίλεζεο πεδώλ θαη κνλνπαηηώλ» ηνπ Έξγνπ κε 
ηίηιν: «Γξάζεηο θαη παξεκβάζεηο βηώζηκεο αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο» 
ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο «Αζηηθή Αλαδσνγόλεζε» ηνπ Πξνγξάκκαηνο  
«ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ».   
 

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

 
 

 Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο παξαθαινύληαη όπσο ζε πεξίπησζε 
θσιύκαηόο ηνπο λα ελεκεξώζνπλ εγθαίξσο ην αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 
 
 Παξαθαινύληαη όπσο ηα κέιε απνζηείινπλ ηελ ςήθν ηνπο επί ηεο 
εηζήγεζεο-πξόηαζεο πνπ έρεη απνζηαιεί κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 
ζην e-mail: oikonomikiepitropitri@gmail.com, θαηά ην δηάζηεκα δηεμαγσγήο 
ηεο ζπλεδξίαζεο.   
 
 

     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
   ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο     
  
 

       
                                            Σδηνύκεο Κσλζηαληίλνο 
                                             ΓΗΜΑΡΥΟ ΣΡΙΠΟΛΗ 


