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ΠΡΟ 

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  H 
 

ας προζκαλούμε ηην 21ε 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 φξνθν 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 ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαζνξηζκφο φξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνχ 
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ άλσ ησλ νξίσλ κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ θαη 
ινηπψλ αλαιψζηκσλ εηδψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Γνκψλ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο 
θαη ην Ν.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Σξίπνιεο έηνπο 2023». 
 

2. Έγθξηζε πξαθηηθψλ γφληκεο κεηνδνηηθήο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο 
δεκνπξαζίαο γηα ηε κίζζσζε αθηλήησλ – νηθνπέδσλ γηα δεκηνπξγία αλνηθηψλ 
ρψξσλ ζηάζκεπζεο ηξνρνθφξσλ ζηνλ Γήκν Σξίπνιεο. 
 

3. Οξηζκφο δηθεγφξνπ γηα λα εθπξνζσπήζεη ην Γήκν Σξίπνιεο θαη λα 
παξαζηαζεί πξνο ππνζηήξημε ηεο απφ 2-12-2021 θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο 
Δ3302/2021 αίηεζε αθπξψζεσο πνπ ζα ζπδεηεζεί ελψπηνλ ηνπ Δ΄. Σκήκαηνο 
ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο ηελ 5-4-2023 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά απφ 
αλαβνιή ή καηαίσζε νξηζζεζνκέλε, λα παξαζηαζεί θαηά ηε ζπδήηεζε,  λα 
ζπληάμεη θαη λα θαηαζέζεη ππφκλεκα σο πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο ηνπ Γήκνπ 
Σξίπνιεο θαη γεληθψο λα πξάηηεη νηηδήπνηε αλαγθαίν έζησ θαη εάλ ξεηά δελ 
αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα, πξνο πεξαίσζε ηεο σο άλσ εληνιήο. (Μεηά ηελ 
328/2023 πξνδηθαζηηθή απφθαζε ηνπ ηΔ). 
 

4. Οξηζκφο δηθεγφξνπ πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη  ζρεηηθά κε ηηο ππ’ αξηζ. 
6242/2-3-2023, 6738/7-3-2023, 6564/6-3-2023 θαη 7472/13-3-2023 αηηήζεηο ηνπ 
Γεκάξρνπ Σξίπνιεο, ηνπ Αληηδεκάξρνπ θαζαξηφηεηαο θαη πξψελ 
Αληηδεκάξρσλ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο (Κιεηήξην ζέζπηζκα Α20/178). 
 

5. Οξηζκφο δηθεγφξνπ πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη  ζχκθσλα κε ην ππ’ αξηζ. 
7025/9-3-2023 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο  Οηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο. 

1) Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο  
Δπηηξνπήο Γήκνπ Σξίπνιεο 

2) Γ.Γ. Γήκνπ Σξίπνιεο 
3) Δπηθεθαιήο παξαηάμεσλ  
4) θ. Πξφεδξν ηεο Κνηλφηεηαο Σξίπνιεο 
5) θ.θ. Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ Γ.Σξίπνιεο 

Ελληνική   

 

 

 

 



 

 

2 

 
6. Αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δξάζεο κε ηίηιν: 

«Βειηίσζε Οδηθήο Αζθάιεηαο Γήκνπ Σξίπνιεο» ηνπ Υ.Π. Δζληθνχ ρεδίνπ 
Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο «ΔΛΛΑΓΑ 2.0» κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο – NEXT GENERATION EU, (ΚΩΓΙΚΟ ΟΠ ΣΑ5180769). 

 
7. πλαίλεζε ηνπ Γήκνπ γηα ηε κεηαβνιή ησλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ επελδπηηθνχ δαλείνπ απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ & 
Γαλείσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε Αγξνηηθήο Οδνπνηίαο ηνπ 
Γήκνπ Σξίπνιεο» εληαγκέλνπ ζην εηδηθφ αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα ΑΝΣΩΝΗ 
ΣΡΙΣΗ. 
 

8. Πεξί θαηαβνιήο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ζηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ Γήκνπ 
Σξίπνιεο. 

 
 
 

     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
   ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο      

 
     

                                            Σδηνχκεο Κσλζηαληίλνο 
                                             ΓΗΜΑΡΥΟ ΣΡΙΠΟΛΗ 


