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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίπολη 10-8-2017
Αριθ. Πρωτ:34868
ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Τρίπολης
2) κ. Δήμαρχο Τρίπολης
3) κ. Αντιδημάρχους Τρίπολης
4) Γ.Γ. Δήμου Τρίπολης
5) Επικεφαλής παρατάξεων

ΠΡΟΣΚΛΗ Σ H
Σας καλούμε την 14η Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄ π.μ.
σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα
συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και
Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη
απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:
1.

Καθορισμός όρων διακήρυξης και έγκριση επιτροπής διαγωνισμού για την
εκτέλεση του έργου: «Ολόκλήρωση διάνοιξης οδού Ειρήνης Μπακοπούλου
Δ.Κ. Τρίπολης

2.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου:"
Τοποθέτηση pillar και προβολέων για το φωτισμό του Κοιμητηρίου της Τ.Κ.
Δόριζας, της Δ.Ε. Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης "

3.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πληρωμής της υπηρεσίας: «
Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη Διερεύνηση Βελτίωσης της
Ελκυστικότητας και Βιωσιμότητας του οικισμού Λεβιδίου μέσω Στρατηγικών
Δημιουργίας και Προώθησης Ταυτότητας Τόπου»

4. «Ορισμός Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίων παραχώρησης
δωρεάν χρήσης ακινήτου στην Τ.Κ. Αλέας της Δ.Ε. Τεγέας»
5. «Ορισμός Συμβολαιογράφου για την προσκύρωση τμήματος οικοπέδου στη
στο Ο.Τ. 366 της Δ.Κ. Τρίπολης».
6. «Τροποποίηση υπ’ αριθ. 369/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
αποδοχής δωρεάν παραχώρησης προς χρήση χώρου πεζοδρομίου του Ι.Ν.
Αγίου Νικολάου Τ.Κ. Αλέας»
7. «Αποδοχή παραχώρησης δωρεάν χρήσης ακινήτου στην Τ.Κ. Αλέας της Δ.Ε.
Τεγέας».
8.

Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του
Προέδρου της Τ.Κ. Σημειάδων.
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9. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου για λογαριασμό του Δήμου Τρίπολης να
καταθέσει αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά του ΕΙΔΙΚΟΥ
ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) , να καταθέσει
προτάσεις,
να κάνει ένορκες βεβαιώσεις και να παρασταθεί κατά της
συζήτηση της υπόθεσης όποτε αυτή ορισθεί καθώς και σε οποιαδήποτε
αναβολή ή ματαίωση.
10. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 34121/7-8-2017 γνωμοδότησης του
δικηγόρου κ. Σταυράκου Επαμεινώνδα, σχετικά με εξώδικο συμβιβασμό
μεταξύ Δήμου Τρίπολης και της κ. Γεωργακοπούλου Νίκης για τη συντέλεση
απαλλοτρίωσης στην Π.Ε. Φιλικών.
11. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 34139/7-8-2017 γνωμοδότησης του
δικηγόρου κ. Αγγελόπουλου Ιωάννη , που ορίστηκε με την 487/2017 απόφαση
Ο.Ε., προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της αίτησης του κ. Γιανναρά
Αναστασίου σχετικά με την επιστροφή παραβόλων που συνόδευαν την
κατάθεση ενστάσεών του κατά εκθέσεων αυτοψίας της Δ/νσης Τ. Υ. &
Πολεοδομίας Τμήμα έκδοσης οικοδομικών αδειών και ελέγχου τεχνικών
κατασκευών του Δήμου Τρίπολης.
Σχετ. και το υπ’ αριθ. 218546/22896/2017/26-5-2017 έγγραφο του συνηγόρου
του πολίτη προς την ως άνω υπηρεσία
12. Έγκριση πρακτικού εξέτασης προδικαστικής προσφυγής ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της «προμήθειας
γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης
➢ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση
κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό
μέλος.
➢ H παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στους κ. Αντιδημάρχους Τρίπολης
προκειμένου να ενημερώνονται, για το πότε συμπεριλαμβάνονται θέματα
αρμοδιότητας τους, στην ημερήσια διάταξη, έτσι ώστε να παρευρίσκονται στη
συνεδρίαση, προς παροχή διευκρινίσεων. – Σε περίπτωση κωλύματος τους
παρακαλούνται όπως ενημερώνουν τον αρμόδιο εισηγητή.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

