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ΠΡΟ 

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  H 
 

ας προζκαλούμε ηην 14ε 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 ζπλεδξηάζεωλ ζηον 1ν όξνθν ηοσ Νένπ 
Δεκαξρείνπ επί ηης οδού Λαγοπάηη 45 και Αηαλάνηης ζε ηαθηηθή δημόζια σνεδρίαζη ηης 
Οικονομικής Επιηροπής  προς λήψη αποθάζεων για ηα πιο κάηω θέμαηα: 
 

1. Οξηζκόο δηθεγόξνπ πξνθεηκέλνπ λα εθπξνζωπήζεη ην Δήκν Σξίπνιεο θαη λα 
παξαζηαζεί πξνο ππνζηήξημε ηεο από 3-8-2021 θαη κε αξηζκό θαηάζεζεο 
Ε1620/2021 αίηεζε αθπξώζεωο  ηεο ππ’ αξηζ. 95703/4-6-2021 απόθαζεο ηεο 
Απνθεληξωκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ - Δπηηθήο Ειιάδαο - Ινλίνπ 
Γεληθήο Δ-λζε Υωξνηαμίαο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο Δ-λζε 
Πεξηβάιινληνο θαη Υωξηθνύ ρεδηαζκνύ Πεινπνλλήζνπ Σκήκα 
Πεξηβαιινληηθνύ θαη Υωξηθνύ ρεδηαζκνύ, ωο θαη θάζε άιιεο ζπλαθνύο 
πξάμεο ή απόθαζεο πξνγελέζηεξεο ή κεηαγελέζηεξεο, πνπ ζα ζπδεηεζεί 
ελώπηνλ ηνπ Ε΄. Σκήκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο  Επηθξαηείαο ηελ 5-4-2023 ή ζε 
νπνηαδήπνηε άιιε κεηά από αλαβνιή ή καηαίωζε νξηζζεζνκέλε, λα 
παξαζηαζεί θαηά ηε ζπδήηεζε,  λα ζπληάμεη θαη λα θαηαζέζεη ππόκλεκα ωο 
πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο ηνπ Δήκνπ θαη λα ελεξγεί θάζε αλαγθαία λόκηκε 
ελέξγεηα γηα ηε πεξαίωζε ηνπ αλωηέξω ζθνπνύ έζηω θαη αλ ξεηά δελ 
αλαθέξεηαη ζηελ παξνύζα. 

 
2. Οξηζκόο δηθεγόξνπ γηα λα εθπξνζωπήζεη ην Δήκν Σξίπνιεο θαη λα 

παξαζηαζεί ελώπηνλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Εθεηείνπ Σξίπνιεο (ρεκαηηζκόο 
αθπξωηηθήο αξκνδηόηεηαο Σκήκα Α΄. ) θαηά ηε δηθάζηκν ηεο  9-5-2023,  ή ζε 
νπνηαδήπνηε άιιε κεηά από αλαβνιή ή καηαίωζε  νξηζζεζνκέλε,  πξνο 
αληίθξνπζε ηεο  κε ΑΚ 68/13-10-2020, αξ. πηλ.37 αίηεζεο αθύξωζεο ηδηωηώλ 
θαη θαηά ηνπ Δήκνπ Σξίπνιεο. 
 

3. Οξηζκόο δηθεγόξνπ πξνθεηκέλνπ ζύκθωλα κε ην ππ΄ αξηζ. πξωη. 6429/6-3-
2023 έγγξαθν ηεο Δηεύζπλζεο  Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ Σξίπνιεο 
λα δηεμάγεη έξεπλα ζηηο θηεκαηνινγηθέο εγγξαθέο θαη ηα θηεκαηνινγηθά 

1) Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο  
Επηηξνπήο Δήκνπ Σξίπνιεο 

2) Γ.Γ. Δήκνπ Σξίπνιεο 
3) Επηθεθαιήο παξαηάμεωλ  
4) θ. Πξόεδξν ηεο Κνηλόηεηαο Σξίπνιεο 
5) θ.θ. Πξνέδξνπο Κνηλνηήηωλ Δ.Σξίπνιεο 
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ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζε αθίλεηα ηδηνθηεζίαο ηωλ πξώελ «Καπνδηζηξηαθώλ 
Δήκωλ». 
 

4. πκκεηνρή ζε ππνβνιή αηηήκαηνο ρξεκαηνδόηεζεο γηα ην έξγν: «Living 
Streets». 
 

5. Δηνξγάλωζε-πξαγκαηνπνίεζε κνπζηθνζεαηξηθήο παξάζηαζεο ζην 
Μαιιηαξνπνύιεην Θέαηξν Δήκνπ Σξίπνιεο  ζηηο 22/3/2023. 
 

6. Πξαγκαηνπνίεζε εθδειώζεωλ ζηηο Δεκνηηθέο Ελόηεηεο Δήκνπ Σξίπνιεο γηα 
ηνλ ενξηαζκό ηεο Εζληθήο Επεηείνπ ηεο 25εο Μαξηίνπ έηνπο 2023. 
 

7. Δηνξγάλωζε-πξαγκαηνπνίεζε εζπεξίδαο Σηκήο ζην 1821 κε ζέκα "Η 
θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπ Θ. Κνινθνηξώλε θαη άιιωλ Αξθάδωλ ζηελ 
Εζλεγεξζία ηνπ 1821" ζηηο 24/3/2023 ζην Μαιιηαξνπνύιεην Θέαηξν Δήκνπ 
Σξίπνιεο. Η εθδήιωζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ 
Φηινινγηθνύ πιιόγνπ Παξλαζζόο θαη ηνπ Δηεζλνύο Ιδξύκαηνο ΚΟΙΝΟΝ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΙΩΝ. 
 

8. Δηνξγάλωζε-πξαγκαηνπνίεζε εθδήιωζεο ζηηο 23/3/2023 ζην 
Μαιιηαξνπνύιεην Θέαηξν Δήκνπ Σξίπνιεο, γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ 
ιεπθώκαηνο "Η Αξθαδία ηωλ Πεξηεγεηώλ". 
 

9. Αλακόξθωζε πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δξάζεο κε ηίηιν: 
«Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ γηα ηελ πινπνίεζε ηωλ επηρεηξεζηαθώλ 
πξνγξακκάηωλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 4830/2021 – Νέν πιαίζην γηα ηελ επδωία 
δώωλ ζπληξνθηάο -2022- Πξόγξακκα ΑΡΓΟ θαη ινηπέο δηαηάμεηο, Δήκνπ 
Σξίπνιεο» ηνπ Υ.Π. ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ. 
 

10. Πεξί θαηαβνιήο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ζηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήηωλ Δήκνπ 
Σξίπνιεο. 
 

 

 
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
   ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο      

 
     

                                            Σδηνύκεο Κωλζηαληίλνο 
                                             ΔΗΜΑΡΥΟ ΣΡΙΠΟΛΗ 


