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ΠΡΟ 

 

 
Π Ρ Ο  Κ Λ Η    H 

 

 
ας προζκαλούμε ηην 10ε Μαΐνπ 2022, ημέρα Σξίηε και ώρα 09:00΄ 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 
Δεκαξρείνπ επί ηης οδού Λαγοπάηη 45 και Αηαλάνηης ζε ηαθηηθή δημόζια σνεδρίαζη ηης 
Οικονομικής Επιηροπής  προς λήψη απόθαζης για ηα πιο κάηω θέμαηα: 

 
 

1. Έγθξηζε 1νπ Α.Π.Ε. ηνπ έξγνπ: «Εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο 
ζηελ πιαηεία Καλδάινπ», πξνϋπνινγηζκνύ: 29.996,67 €. 
 

2. Έγθξηζε εθηέιεζεο ππεξεζηώλ «Απνςίισζεο θαη απνκάθξπλζεο απηνθπνύο 
βιάζηεζεο γηα κείσζε θηλδύλνπ ππξθαγηάο ησλ Δ.Ε. ηνπ Δήκνπ Σξίπνιεο». 

 
3. Έγθξηζε εθηέιεζεο ππεξεζίαο  «πληήξεζε πξαζίλνπ Δ.Ε Σξίπνιεο». 

 
4. Οξηζκόο δηθεγόξνπ πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη  ζρεηηθά κε ηελ ππ’ αξηζ. 

11825/5-5-2022 αίηεζε πξώελ Αληηδεκάξρνπ ηνπ Δήκνπ Σξίπνιεο. 
 

5. Οξηζκόο δηθεγόξνπ γηα λα εθπξνζσπήζεη ην Δήκν Σξίπνιεο θαη λα 
παξαζηαζεί ελώπηνλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ  Σξίπνιεο (Σκήκα Α΄. 
Μνλνκειέο) θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 7-6-2022,  ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά από 
αλαβνιή ή καηαίσζε νξηζζεζνκέλε πξνο ππνζηήξημε ηεο κε αξ. θι. ΚΛ283/18-
2-2022, αξ. πηλ. 31, ΠΡ202/18-11-2022 πξνζθπγήο ηνπ Δήκνπ Σξίπνιεο θαηά 
ηεο 348981/25-10-2021 απόθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Πεινπνλλήζνπ πεξί 
επηβνιήο Δηνηθεηηθώλ  θπξώζεσλ. 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΔΙΑ 
ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ  
ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ 
ΟΡΓΑΝΧΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ                           

                          
     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ 
 

       Σξίπνιε, 06-5-2022                           
                        Αξ. Πξση.: 12098 

1) Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο  
Επηηξνπήο Δήκνπ Σξίπνιεο 

2) Γ.Γ. Δήκνπ Σξίπνιεο 
3) Επηθεθαιήο παξαηάμεσλ  
4) θ. Πξόεδξν ηεο Κνηλόηεηαο Σξίπνιεο 
5) θ.θ. Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ Δ.Σξίπνιεο 
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6. Οξηζκόο δηθεγόξνπ γηα λα εθπξνζσπήζεη ην Δήκν Σξίπνιεο θαη λα 
παξαζηαζεί ελώπηνλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ  Σξίπνιεο (Σκήκα Α΄. 
Μνλνκειέο) θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 7-6-2022,  ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά από 
αλαβνιή ή καηαίσζε νξηζζεζνκέλε πξνο ππνζηήξημε ηεο κε αξ. θι. ΚΛ285/18-
2-2022, αξ. πηλ. 32, ΠΡ203/18-11-2022 πξνζθπγήο ηνπ Δήκνπ Σξίπνιεο θαηά 
ηεο 349019/25-10-2021 απόθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Πεινπνλλήζνπ πεξί 
επηβνιήο Δηνηθεηηθώλ  θπξώζεσλ. 

 
7. Οξηζκόο δηθεγόξνπ πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη  ζρεηηθά κε ηελ ππ’ αξηζ. 

11758/4-5-2022 αίηεζε πξώελ Αληηδεκάξρνπ ηνπ Δήκνπ Σξίπνιεο. 
 

8. Απνδνρή ή κε ηεο ππ’ αξηζ. 11977/6-5-2022 γλσκνδόηεζεο ηνπ δηθεγόξνπ θ. 
Δνπθνπκόπνπινπ Δεκεηξίνπ θαη νξηζκόο δηθεγόξνπ γηα ηελ ππεξάζπηζε 
πξώελ Αληηδεκάξρνπ ηνπ Δήκνπ Σξίπνιεο ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 
Πιεκκειεηνδηθείνπ Σξίπνιεο θαηά ηελ κεηά από αλαβνιή δηθάζηκν ηεο 18-5-
2022 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά από αλαβνιή ή καηαίσζε νξηζζεζνκέλε. 
(Κι. Θεζπ. Α16/565 & Α16/859). 

 
9. Οξηζκόο δηθεγόξνπ  γηα λα εθπξνζσπήζεη ην Δήκν Σξίπνιεο θαη λα 

παξαζηαζεί ελώπηνλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Σξίπνιεο (Σκήκα 
Μνλνκειέο Α΄.) θαηά ηελ κεηά από αλαβνιή  δηθάζηκν ηεο 7-6-2022,  ή ζε 
νπνηαδήπνηε άιιε κεηά από αλαβνιή ή καηαίσζε νξηζζεζνκέλε,  πξνο 
αληίθξνπζε ηεο κε ( Αξ. Πηλ. 60, Αξ. Καηαρ. ΠΡ103/2012)  πξνζθπγήο ηεο 
«Παλειιήληαο Σξάπεδαο Α.Ε» θαη ήδε ηεινύζαο ππό εθθαζάξηζε από ηελ 
εηδηθή εθθαζαξίζηξηα εηαηξεία κε ηελ  επσλπκία PQH Εληαία Εηδηθή Εθθαζάξηζε 
Α.Ε. θαηά ηνπ Δήκνπ Σξίπνιεο. (Μεηά ηελ Α59/2022 πξνδηθαζηηθή). 

 
10. πκκεηνρή ηνπ Δήκνπ Σξίπνιεο ζηελ παξαγσγή ηαηλίαο-ληνθηκαληέξ 

κεγάινπ κήθνπο κε ηίηιν: " Η Κακπαλία ηεο Αλαηνιήο-Οη ξίδεο ηεο ακπάληαο 
ζηελ Ειιάδα". 

 
11. Πεξί θαηαβνιήο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ζηνπο Πξνέδξνπο θνηλνηήησλ Δήκνπ 

Σξίπνιεο. 
 

12. Απνδνρή ηεο αξ. πξση:. 178593/19-04-2022 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ πεξί παξαρώξεζεο ηεο άδεηαο δηαρείξηζεο, 
ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ πειαίνπ Κάςα πνπ βξίζθεηαη εληόο ησλ 
δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Δήκνπ, ζηελ Π.Ε. Αξθαδίαο ηεο Πεξηθέξεηαο 
Πεινπνλλήζνπ.  

  
13. Δηαγξαθή αρξεσζηήησο βεβαησζέλησλ πνζώλ (θσδ.: 83543). 

 
14. Δηαγξαθή βεβαησκέλεο νθεηιήο από θαηάινγν Αλείζπξαθησλ ΔΕΗ (θσδ.:   

 75744). 
 

15. Δηαγξαθή αρξεσζηήησο βεβαησζέλησλ πνζώλ (θσδ.: 13473). 
 

16. Δηαγξαθή αρξεσζηήησο βεβαησζέλησλ πνζώλ (θσδ.: 54994). 
 

17. Δηαγξαθή αρξεσζηήησο βεβαησζέλησλ πνζώλ (θσδ.: 82135). 
 

18. Δηαγξαθή αρξεσζηήησο βεβαησζέλησλ πνζώλ (θσδ.: 85306). 
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19. Δηαγξαθή αρξεσζηήησο βεβαησζέλησλ πνζώλ (θσδ.: 13890). 
 

20. Δηαγξαθή αρξεσζηήησο βεβαησζέλησλ πνζώλ (θσδ.: 15404). 
 

21. Οηθνλνκηθή ελίζρπζε Δεκόηε ιόγσ ζνβαξώλ νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ 
(Αξ. πξση.: ΕΜΠ 70/05-5-2022). 

 
 
 

 Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο παξαθαινύληαη όπσο ζε πεξίπησζε 
θσιύκαηόο ηνπο λα ελεκεξώζνπλ εγθαίξσο ην αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 
 
 
 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
   ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο      

       
 
                                            Σδηνύκεο Κσλζηαληίλνο 
                                             ΔΗΜΑΡΥΟ ΣΡΙΠΟΛΗ 
 
 


