
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                   Τρίπολη   20  -07-2012 
ΔΗΜΟΣ  ΤΡΙΠΟΛΗΣ                                   Αριθ. Πρωτ : 43129

ΠΡΟΣ

1)Τα  Μέλη  της  οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Τρίπολης 
2)κ. Γ.Γ. Δήμου Τρίπολης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ    H  

Σας καλούμε  την  24ην  Ioυλίου  2012,  ημέρα Τρίτη   και ώρα  14:00 
να προσέλθετε  στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του  Νέου 
Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη και Αταλάντης σε τακτική δημόσια 
Συνεδρίαση της  Οικονομικής επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα 
πιο κάτω θέματα:

1) Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού  του έργου: «Βελτίωση 
Η/Μ εγκαταστάσεων Πνευματικού Κέντρου Τρίπολης».

2) Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών προς υπογραφή της 
σύμβασης του έργου: «Κατασκευή γεφυριών».

3) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την  εκτέλεση του έργου « 
Ανάπλαση κοινοχρήστων Τ.Κ. Αλωνίσταινας ΔΕ Φαλάνθου».

4) Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου 
«Διάνοιξη οδών ΔΕ Λεβιδίου». 

5)  Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου 
«Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Σταδίου».

6) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου « 
Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων ΔΕ Τρίπολης». 
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7)  Έγκριση  δαπάνης και  διάθεση  πίστωσης για  την  εκτέλεση  της 
εργασίας «Καθαρισμός ανεξέλεγκτων χωματερών Δ.Ε Κορυθίου».

8) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας 
«Καθαρισμός  ανεξέλεγκτων  χωματερών  Δ.Ε  Σκυρίτιδας  – 
Βαλτετσίου».

9) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας 
«Καθαρισμός  ανεξέλεγκτων  χωματερών  Δ.Ε.  Λεβιδίου  – 
Φαλάνθου».

10)  Έγκριση  δαπάνης και  διάθεση  πίστωσης για  την  εκτέλεση  της 
εργασίας: «Καθαρισμός ανεξέλεγκτων χωματερών Δ.Ε. Μαντινείας».

11)  «Καθαρισμός  ανεξέλεγκτων  χωματερών Δ.Ε.  για  την  εκτέλεση  της 
εργασίας  :  «Κοπή  χόρτων  βάτων  από  τους  Δημοτικούς  και 
αγροτικούς δρόμους της Δ.Ε Τεγέας».

12)  Αποστολή πρακτικών επιτροπής διεξαγωγής της Δημοπρασίας για το 
έργο : «Ανάπλαση οδού Γρηγορίου Λαμπράκη». 

13) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου « 
Διαμόρφωση  προσβάσεων  σε  δημόσιους  χώρους  στη  Δ.Ε. 
Τρίπολης».

14) Έγκριση  πρακτικών  φανερής  προφορικής  πλειοδοτικής 
δημοπρασίας  εκμίσθωσης  περισσεύματος  βοσκής  στη  ΔΕ 
Λεβιδίου.

 
15)Έγκριση  πρακτικών  φανερής  προφορικής  πλειοδοτικής 

δημοπρασίας  εκμίσθωσης  περισσεύματος  βοσκής  στη  ΔΕ 
Φαλάνθου. 

16)  Αίτηση  κ. Λάγκα Κων/νας περί απόδοσης λογαριασμού διαχείρισης 
ποσού για την αντιμετώπιση των ταχυδρομικών τελών.

  
17)  Έγκριση  δαπάνης  και  ψήφιση  πίστωσης  για  την  υπηρεσία 

«Βιβλιοδεσία  αποφάσεων  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου 
Τρίπολης  έτους  2010  και  2011,  βιβλιοδέτηση  αποφάσεων 
Οικονομικής  επιτροπής  έτους  2011  του  Δήμου  Τρίπολης  και 
βιβλιοδέτηση αποφάσεων Επιτροπής ποιότητας ζωής έτους 2011.

18)  Έγκριση  δαπάνης  και  ψήφιση  πίστωσης για  την «Προμήθεια 
κηπευτικού χώματος στη ΔΕ Τρίπολης».
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19)  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια θραυστού 
υλικού λατομείου (3Α )».

20)  Έγκριση  δαπάνης  και  ψήφιση  πίστωσης για  την «Προμήθεια 
διαφόρων επίπλων για τις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης».

21) Έγκριση δαπάνης  και ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια υλικών 
περίφραξης λαχανόκηπου».

22)   Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια πολτού 
ασβέστη και τσιμέντου κοινού σε σάκους».

23)  Έγκριση  δαπάνης  και  ψήφιση  πίστωσης για  την «Προμήθεια 
ανταλλακτικών για  τη  συντήρηση των μηχανημάτων κήπων του 
Δήμου».

24)  Έγκριση  δαπάνης  και  ψήφιση  πίστωσης για  την «Προμήθεια 
Φυτοπαθολογικού υλικού».

25) Έγκριση δαπάνης  και ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια λαμπών 
υγραερίου».

26)  Έγκριση  δαπάνης  και  ψήφιση  πίστωσης για  την «Προμήθεια 
μοκετών».

27)  Έγκριση  δαπάνης  και  ψήφιση  πίστωσης για  την «Προμήθεια 
σχεδίων».

28)   Έγκριση  δαπάνης  και  ψήφιση  πίστωσης για  την «Αμοιβή  της 
δικηγόρου κ. Αγγελοπούλου Ειρήνης για παράσταση ενώπιον του 
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά την εκδίκαση 
της αγωγής αποζημίωσης κατά του Δήμου Τρίπολης».

29)  Έγκριση  δαπάνης  και  ψήφιση  πίστωσης για  την «Αμοιβή  του 
Δικηγόρου  κ.  Μαλτέζου  Ιωάννη  για  παράσταση  ενώπιον  του 
Πενταμελούς  Εφετείου  Ναυπλίου  σε  υπεράσπιση  του  πρώην 
Δημάρχου Τεγέας». 

30)  Έγκριση  δαπάνης  και  ψήφιση  πίστωσης για  την «Αμοιβή  του 
Δικηγόρου κ.  Καρακούρτη Βασίλειο,  για άσκηση ανακοπής κατά 
της υπ΄αρ. 45/2012 διαταγή πληρωμής».
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 31)  Αίτηση  κ.  Κωνσταντίνου  Μπόμπου  περί  απόδοσης  λογαριασμού 
διαχείρισης για την αντιμετώπιση δαπανών παράβολων .

32)  Αίτηση  κ.  Κωνσταντίνου  Μπόμπου  περί  απόδοσης  λογαριασμού 
διαχείρισης  για  την  αντιμετώπιση  δαπανών  εισφοράς  στο  Υπουργείο 
Οικονομικών για αλλαγή αριθμού κυκλοφορίας οχήματος. 

33)  Ορισμός δικηγόρου για την αίτηση της κ. Κοντοράβδη Γεωργίας κατά του 
Δήμου Τρίπολης.

 34) Ορισμός δικηγόρου για την αίτηση της κ. Κατοχιανού Βασιλικής κατά του 
Δήμου Τρίπολης.

35) Ορισμός δικηγόρου  για να ασκήσει  έφεση κατά της με αριθμό 4/2012 
απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης .

36)   Απόδοση τόκων προς την κ. Σοφία Παπαδοπούλου σε εκτέλεση της 
με αριθμό 69/2004 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης. 

37)  Έγκριση  έκδοσης  Χ.Ε.  προπληρωμής  για  την  πληρωμή  των 
ταχυδρομικών τελών  του Δήμου Τρίπολης. 

38)  Έγκριση  πρακτικών  πρόχειρου  διαγωνισμού για  την  προμήθεια 
γερανού για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων.

39)  Έγκριση  πρακτικών  πρόχειρου  διαγωνισμού για  την  προμήθεια 
υπόγειων κάδων απορριμμάτων.

40)Έγκριση  αποτελεσμάτων  εκτέλεσης  προϋπολογισμού  Β΄  Τριμήνου 
Οικ. Έτους  2012 .

41)Καθορισμός όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση 
του Ξενώνα του Δήμου Τρίπολης για την Φιλοξενία γυναικών, μετά 
των τέκνων τους, θυμάτων βίας. 

Σε περίπτωση  κωλύματός  σας  παρακαλούμε  όπως  μας  ειδοποιήσετε  εγκαίρως, 
ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                               

                         
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                    Της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                 
                                                                              
                                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ
                                                                     ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
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