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ΠΡΟ 

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  H 
 

ας προζκαλούμε ηην 07ε Μαξηίνπ 2023, 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 ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη θαζνξηζκόο ησλ όξσλ δηαθήξπμεο ηνπ 
αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 
ζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα θαη αζιεηηθνύ εμνπιηζκνύ ζην γήπεδν πνδνζθαίξνπ 
ηεο Σ.Κ. Λεβηδίνπ Γ.Δ. Λεβηδίνπ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο». 
 

2. Οξηζκόο δηθεγόξνπ  πξνθεηκέλνπ γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο, λα 
πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε κεηαγξαθή  ζην 
Τπνζεθνθπιαθείν ηεο ππ‟ αξηζ. 1/2019 πξάμεο πξνζθύξσζεο, ηαθηνπνίεζεο 
θαη αλαινγηζκνύ απνδεκηώζεσο ηδηνθηεζηώλ επί ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνύ από 
ηελ νδό Π. Γεθάδνπ έσο ην Ο.Σ. 956 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Ρπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ 
Σξίπνιεο. 

 
3. Απνδνρή ή κε ηεο ππ‟ αξηζ. 5825/28-2-2023 γλσκνδόηεζεο ηνπ δηθεγόξνπ θ. 

Μπειίηζνπ Νηθνιάνπ θαη νξηζκόο δηθεγόξνπ γηα ηελ ππεξάζπηζε πξώελ 
Αληηδεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο ελώπηνλ ηνπ Σξηκεινύο Πιεκκειεηνδηθείνπ 
Σξίπνιεο θαηά ηελ κεηά από αλαβνιή δηθάζηκν ηεο 16-3-2023  ή ζε 
νπνηαδήπνηε άιιε κεηά από αλαβνιή ή καηαίσζε νξηζζεζνκέλε. (Κι. Θεζπ.  
Α19/149 & Α19/195). 

 
4. Οξηζκόο δηθεγόξνπ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζεη έθεζε ζην Γηνηθεηηθό Δθεηείν 

Σξίπνιεο θαηά ηεο ππ‟ αξηζ. Α663/2022 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο 
Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Σξίπνιεο (Σκήκα Β΄.)  σο πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο 
ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο. 

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

παξαζηαζεί ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Σξίπνιεο (Σκήκα Β΄ 
Μνλνκειέο) θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 21-3-2023 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά από 

1) Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο  
Δπηηξνπήο Γήκνπ Σξίπνιεο 

2) Γ.Γ. Γήκνπ Σξίπνιεο 
3) Δπηθεθαιήο παξαηάμεσλ  
4) θ. Πξόεδξν ηεο Κνηλόηεηαο Σξίπνιεο 
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αλαβνιή ή καηαίσζε νξηζζεζνκέλε, πξνο αληίθξνπζε ηεο  ΑΚ105/1-10-2020, 
αξ. πηλ. 3 αλαθνπήο ηδηώηε θαηά ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο θαη θαηά ηνπ ππ‟ αξηζ. 
ΗΛΚ 202009225409610007 θαηαζρεηεξίνπ εηο ρείξαο Alpha Bank AE. (Μεηά ηελ 
Α646/2022 πξνδηθαζηηθή). 
 

6. Απνδνρή απόθαζεο έληαμεο ηεο Πξάμεο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο (Ν. Αξθαδίαο) 
ζην Πξόγξακκα „‟ΦΙΛΟΓΗΜΟ II‟‟, ζην πιαίζην ηεο Πξόζθιεζεο XII  
“Καηαζθεπή, επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη εμνπιηζκόο εγθαηαζηάζεσλ 
θαηαθπγίσλ αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο – Δμνπιηζκόο γηα ηελ πινπνίεζε 
ησλ επηρεηξεζηαθώλ πξνγξακκάησλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 4830/2021” (Α‟ 169) 
Νέν πιαίζην γηα ηελ επδσία δώσλ ζπληξνθηάο – Πξόγξακκα “Άξγνο” θαη 
ινηπέο δηαηάμεηο. 
 

7. Πεξί έγθξηζεο ησλ όξσλ ζύλαςεο ζπκπιεξσκαηηθνύ επελδπηηθνύ δαλείνπ 
από ηδίνπο πόξνπο  ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ & Γαλείσλ ζπλνιηθνύ πνζνύ 
€255.136,20 γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Αλαβάζκηζε ηνπ πνιηηηζηηθνύ 
απνζέκαηνο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο κε ηε ρξήζε ζύγρξνλσλ Σερλνινγηώλ 
Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ: Γεκηνπξγία Γεκνηηθήο Πηλαθνζήθεο ζε 
ζπλδπαζκό κε ηε δεκηνπξγία Φεθηαθνύ Μνπζείνπ Πόιεο ηεο Σξίπνιεο» 
εληαγκέλνπ ζην εηδηθό αλαπηπμηαθό πξόγξακκα ΑΝΣΧΝΗ ΣΡΙΣΗ. 
 

8. Απνδνρή επηρνξήγεζεο ηνπ ΤΠ.Δ. γηα ηελ θάιπςε κέζσ ησλ ζρνιηθώλ 
επηηξνπώλ ησλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ησλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ ζηηο νπνίεο 
ζα δηεμαρζεί ν παλειιήληνο γξαπηόο δηαγσληζκόο (ΠΡΟΚΤΡΗΞΗ ΑΔΠ 
2Γ/2022). 

 
 

 
     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
   ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο      

 
     

                                            Σδηνύκεο Κσλζηαληίλνο 
                                             ΓΗΜΑΡΥΟ ΣΡΙΠΟΛΗ 


