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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H 

 

Σας καλούμε την 17η Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ 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. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου σύμφωνα με το από  26-3-2019 έγγραφο 

της Διεύθυνσης  Τ.Υ. – Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης (Τμήμα Έκδοσης 
οικοδομικών αδειών), να γνωμοδοτήσει σχετικά με υπόθεση ακύρωσης της 
68/2009  οικοδομικής άδειας 
 

2. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος 
Δήμου Τρίπολης 
 

3. Έγκριση πρακτικών άγονης  επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του 
καταστήματος  επί της οδού Νάξου 93, στον Δήμο Αθηναίων 
 

4. Έγκριση πρακτικών άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του 
καταστήματος επί των οδών Μαγνησίας και Καλύμνου 61 στον Δήμο 
Αθηναίων 

 
5. Έγκριση πρακτικών άγονης  επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του 

διαμερίσματος επί της οδού Κ. Κόντου 20 στον Δήμο Αθηναίων 
 

6. Περί αποδοχής δωρεάς οθόνης αφής από τον Σύλλογο Βλαχοκερασιωτών  
Αττικής «Ο Προφήτης Ηλίας» στην Τοπική Κοινότητα Βλαχοκερασιάς 

 
7. Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη δικαστικού πληρεξουσίου προς το 

δικηγόρο Αθηνών κ. Δρακόπουλο Ηλία, για να εκπροσωπήσει το Δήμο 
Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Αρείου Πάγου (Α2 Πολιτικό Τμήμα 
) κατά τη δικάσιμο της 13-5-2019,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή 
ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της από 31-1-2018  και με αρ. 
καταθ. 24/2018 αίτησης αναίρεσης της «ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.» κατά του Δήμου Τρίπολης και της 331/2016 τελεσίδικης απόφασης του 
Εφετείου Ναυπλίου. 

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

                       
                       Τρίπολη  12-04-2019  
 
                       Αριθ. Πρωτ: 11263 
                               
                      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 

Ελληνική   
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8. Ορισμός δικηγόρου  για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να 
παρασταθεί ενώπιον του Αρείου Πάγου (Α2 Πολιτικό Τμήμα ) κατά τη 
δικάσιμο της 13-5-2019,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή 
ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της από 31-1-2018  και με αρ. 
καταθ. 24/2018 αίτησης αναίρεσης της «ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.» κατά του Δήμου Τρίπολης και της 331/2016 τελεσίδικης απόφασης του 
Εφετείου Ναυπλίου. 
 

9. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου σύμφωνα με το από  10-4-2019 έγγραφο 
της Διεύθυνσης  Τ.Υ. – Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης,  να γνωμοδοτήσει 
σχετικά με εξώδικο συμβιβασμό για τη συντέλεση απαλλοτριώσεων στην  
Π.Ε. ΣΕΧΙ του Δήμου Τρίπολης.  
Σχετ. :  Οι με αρ. πρωτ. 10035-3-4-2019 και 10032/3-4-2019 αιτήσεις των 
ιδιοκτητών. 
 

10. «Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεύχους Προεκτιμώμενης 
Αμοιβής, τεύχους Σκοπιμότητας – Τεχνικών Προδιαγραφών – Συγγραφής 
Υποχρεώσεων, Όρων Διακήρυξης, περίληψης Διακήρυξης (Προκύρηξη), 
ΤΕΥΔ,  Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς για την σύναψη δημόσιας 
σύμβασης και συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την 
εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων 
ακινήτων ιδιοκτησίας Δ. Τρίπολης» - Ανάκληση της με αριθμ. 124/2019 Α.Ο.Ε. 
 

11. Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2019 
 

12. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο 
Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α52/2019 απόφασης του Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄.) ως πληρεξούσιος δικηγόρος 
του Δήμου Τρίπολης 

 
13. Ορισμός δικηγόρου  για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να 

παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα 
Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 21-5-2019,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά 
από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. 
ΚΛ185/29-1-2019, αρ. πιν. 25, αρ. καταχ. ΠΡ86/13-3-2017)  προσφυγής της 
«Τσουκάκη Ειρήνη – Αθανασάς Σταύρος Ο.Ε.» κατά του Δήμου Τρίπολης 

 
14. Ορισμός δικηγόρου  για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να 

παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα 
Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 21-5-2019,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά 
από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. 
ΚΛ207/29-1-2019, αρ. πιν. 35, αρ. καταχ. ΠΡ58/13-2-2017) προσφυγής της 
«Τσουκάκη Ειρήνη – Αθανασάς Σταύρος Ο.Ε.» κατά του Δήμου Τρίπολης 

 
15. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να 

παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα 
Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 21-5-2019,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά 
από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. 
ΚΛ205/29-1-2019, αρ. πιν. 34, αρ. καταχ. ΠΡ60/14-2-2017)  προσφυγής της 
«Παπαναστασίου Γ. – Κουτσογιάννης Ι. Ο.Ε.» κατά του Δήμου Τρίπολης 

 
16. Ορισμός δικηγόρου  για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να 

παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα 
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Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 21-5-2019,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά 
από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. 
ΚΛ193/29-1-2019, αρ. πιν. 29, αρ. καταχ. ΠΡ91/15-3-2017)  προσφυγής της 
«Μανιάτης Κ. – Οικονόμου Δ. & Σια Ο.Ε.» κατά του Δήμου Τρίπολης 

 
17. Ορισμός δικηγόρου  για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να 

παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα 
Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 21-5-2019,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά 
από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. 
ΚΛ191/29-1-2019, αρ. πιν. 28, αρ. καταχ. ΠΡ90/15-3-2017)  προσφυγής ιδιώτη 
κατά του Δήμου Τρίπολης 

 
18. Ορισμός δικηγόρου  για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να 

παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα 
Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 21-5-2019,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά 
από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. 
ΚΛ89/29-1-2019, αρ. πιν. 27, αρ. καταχ. ΠΡ89/15-3-2017)  προσφυγής ιδιώτη 
κατά του Δήμου Τρίπολης 

 
19. Ορισμός δικηγόρου  για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να 

παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα 
Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 21-5-2019,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά 
από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. 
ΚΛ197/29-1-2019, αρ. πιν. 31, αρ. καταχ. ΠΡ71/28-2-2017)  ιδιώτη κατά του 
Δήμου Τρίπολης 

 
20. Περί  έγκρισης πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανήματος έργου 
και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Τρίπολης 

 
21. Έγκριση πρακτικών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους άπορους (ΤΕΒΑ) για το έτος 2018-2019 

 
22. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και 

Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα 
με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018   Κοινή Απόφαση  
των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας  και Ανάπτυξης και Οικονομικών  
(φΕΚ 1377/τ.Β΄/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε  με την υπ’ αριθμ. 44173/24-
8-2018 (ΦΕΚ 3656/τ. Β΄/27-8-2018) και ισχύει». 

 
23. Αποστολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) της 

Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Ε. 
Τεγέας» 

 
24. Αποστολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) της 

Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Ε. 
Λεβιδίου» 

 
25. Αποστολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) της 

Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Ε. 
Μαντινείας και Κορυθίου» 
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➢ 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 


