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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ 
ΓΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ  ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  
ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ                           

                          Σξίπνιε, 31-3-2022                           
                        Αξ. Πξση.: 8673 

                                                                      

ΠΡΟ 

 

 
Π Ρ Ο  Κ Λ Η    H 

 

 
αρ πποζκαλούμε ηην 04ε Απξηιίνπ 2022, ημέπα Γεπηέξα και ώπα 13:00΄ να 

πποζέλθεηε ζηελ Αίζνπζα Αιεμφπνπινπ Παλαγηψηε ζην Πλεπκαηηθφ Κέληξν Γήκνπ 
Σξίπνιεο, β΄ όποθορ, για λήτη αποθάζευν, ζε δηα δψζεο ηαθηηθή ζςνεδπίαζη ηηρ 
Οικονομικήρ Επιηποπήρ, καη’ εθαπμογή α)ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 75 παπ. 6 ηος Ν. 
3852/2010, όπυρ ανηικαηαζηάθηκαν με ηιρ όμοιερ ηος άπθπος 77 ηος Ν. 4555/2018 και 
ιζσύοςν και β)ηηρ απιθ.643/2021(Α.Π.:69472/24.09.2021) Εγκςκλίος ηος ΤΠ.Ε., ππορ 
λήτη απόθαζηρ ζηα πιο κάηυ θέμαηα:  

 
1. Έγθξηζε θαη παξαιαβή ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο (Αξρηηεθηνληθά - ηαηηθά, 

Η/Μ Δγθαηαζηάζεσλ), Μειέηεο ΑΤ ΦΑΤ θαη Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο κε 
ηίηιν: «Αμηνπνίεζε θαη επαλάρξεζε παιηνχ Γεκαξρείνπ. 
 

2. Έγθξηζε 1νπ Α.Π.Δ ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή πεξίθξαμεο θαη απαξαίηεηεο 
δηακνξθψζεηο ρψξσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζπλεξγεηψλ». 

 
3. Έγθξηζε 1νπ Α.Π.Δ ηνπ έξγνπ: «Σζηκεληνζηξψζεηο ζηηο Γ.Δ. Φαιάλζνπ & 

Βαιηεηζίνπ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο». 
 
4. Έγθξηζε κειέηεο θαη δηελέξγεηαο ηεο απ΄επζείαο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ: 

«πληήξεζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ  Γήκνπ Σξίπνιεο» Δπηρνξήγεζε 
"ΦΙΛΟΓΗΜΟ", πξνυπνινγηζκνχ: 62.000,00 € θαη θαζνξηζκφο ησλ φξσλ 
απηήο  ζχκθσλα κε ηε ζπλεκκέλε πξφζθιεζε. 

 
5. 2ε Παξάηαζε πξνζεζκίαο έξγνπ: «πληήξεζε δεκνηηθψλ ζρνιείσλ Γ. 

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   
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6. Παξάηαζε πξνζεζκίαο γηα ην έξγν: «Βειηίσζε βαηφηεηαο νδψλ Γήκνπ 
Σξίπνιεο» πξνυπνινγηζκνχ 100.000,00 επξψ. 

 
7. Παξάηαζε πξνζεζκίαο γηα ην έξγν: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ πνπ 

πξνθιήζεθαλ απφ ηελ ζενκελία ηεο 25εο Ινπλίνπ 2016 ζην νδηθφ δίθηπν 
αξκνδηφηεηαο Γήκνπ Σξίπνιεο θαη απνθαηάζηαζε νξηδφληηαο θαη 
θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο πξνυπνινγηζκνχ 1.200.000,00 επξψ. 

 
8. Οξηζκφο δηθεγφξνπ  γηα ηελ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη αηηήκαηνο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ελψπηνλ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο γηα ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο ππ’ αξηζκ. 
πξση.312547/30.09.2021 απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Αξθαδίαο, 
κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθε άδεηα (έγθξηζε) εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο 
επεμεξγαζίαο δσηθψλ ππνπξντφλησλ θαη πιηθψλ θαηεγνξίαο 3 ζηελ 
εηαηξεία FARGECO γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο απφ θνηλνχ κε 
θαηνίθνπο ηεο Σ.Κ. Αζήλαηνλ ηεο Γ.Δ. Βαιηεηζίνπ ηνπ Γήκνπ Σξηπφιεσο, νη 
νπνίνη είραλ θαηαζέζεη ζην Γήκν Σξίπνιεο ην ππ’ αξ. 30994/11.11.2021 
Τπφκλεκα. 

 
9. Έγθξηζε πξαθηηθψλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο & Αμηνιφγεζεο ηνπ 

Αλνηθηνχ Ηιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ «Γεκηνπξγία θπζηθνχ θαη 
ςεθηαθνχ κνπζείνπ πφιεο ηεο Σξίπνιεο ζην θηίξην ηνπ Πεηξνπνπιείνπ 
Κιεξνδνηήκαηνο». 

 
10. Έγθξηζε κειεηψλ θαη ππνβνιή πξφηαζεο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο κε ηηηιν: 

«Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 
πξνγξακκάησλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 4830/2021. Νέν πιαίζην γηα ηελ επδσία 
δψσλ ζπληξνθηάο – Πξφγξακκα ¨Αξγνο¨ θαη ινηπέο δηαηάμεηο, ζην πιαίζην 
ηεο Πξφζθιεζεο ΥΠ, Πξφγξακκα ¨ΦΙΛΟΓΗΜΟ II¨». 

 
11.  Απνδνρή φξσλ ζπκκεηνρήο ηεο Πξφζθιεζεο κε Α.Π. νηθ.     

 ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/19751/131 «Παξεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ βειηίσζε  ηνπ     
Γεκφζηνπ ρψξνπ» ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο,  έγθξηζε 
γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο θαη έγθξηζεο ζρεηηθψλ κειεηψλ. 

 
12. Γηαγξαθή βεβαησκέλσλ νθεηιψλ απφ Σέιε Παξεπηδεκνχλησλ. 
 
13. Οηθνλνκηθή ελίζρπζε δεκφηε ιφγσ πξνβιεκάησλ πγείαο. (Αξ. πξση.: 

7565/21-3-2022). 
 
14. Οηθνλνκηθή ελίζρπζε δεκφηε ιφγσ πξνβιεκάησλ πγείαο. (Αξ. πξση.: ΔΜΠ 

44/28-3-2022). 
 
15. Οηθνλνκηθή ελίζρπζε δεκφηε ιφγσ πξνβιεκάησλ πγείαο. (Αξ. πξση.: ΔΜΠ 

36/16-3-2022). 
 
16. Οηθνλνκηθή ελίζρπζε δεκφηε ιφγσ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ. (Αξ. πξση.: 

ΔΜΠ 36/16-3-2022). 
 

 

 Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο παξαθαινχληαη φπσο ζε πεξίπησζε 
θσιχκαηφο ηνπο λα ελεκεξψζνπλ εγθαίξσο ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 
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 εκεηψλνπκε φηη ε ζπκκεηνρή ησλ Μειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
γίλεηαη κε ηελ επίδεημε: 

 Πηζηνπνηεηηθνχ εκβνιηαζκνχ ή λφζεζεο.     
 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
  ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο      

       
 

 
                      Σδηνχκεο Κσλζηαληίλνο  
                       ΓΗΜΑΡΥΟ ΣΡΙΠΟΛΗ 

 
 


