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 ΠΡΟΣ 

1) Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δ. Τρίπολης

2) κ. Δήμαρχο Τρίπολης
3) Γ.Γ. Δήμου Τρίπολης
4) Επικεφαλής παρατάξεων 
5) κ.Πρόεδρο  της  Κοινότητας

Τρίπολης
6) κ.κ.  Προέδρους  Κοινοτήτων  Δ.

Τρίπολης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ   H  

Σας προσκαλούμε την 23η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00΄
π.μ. έως 13:00΄ μ.μ., για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου),  σε  τακτική συνεδρίαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  κατ’
εφαρμογή  των  διατάξεων  της  αριθ.  426/Α.Π.77233/13-11-2020  εγκυκλίου  του
Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010,
όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, προς λήψη απόφασης
στα πιο κάτω θέματα:

1. Περί  έγκρισης  της  μελέτης  και  της  εκτέλεσης  του  έργου:  «Κατασκευή
περίφραξης  και  απαραίτητες  διαμορφώσεις  χώρων  για  τις  ανάγκες  των
συνεργείων», προϋπολογισμού €73.350,00.

2. Έγκριση  πρακτικού  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  του  έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΚΟΡΥΘΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ
ΕΝΤΟΝΩΝ  ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΤΗΣ  25-06-2016»,  προϋπολογισμού
€580.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

3. Αποδοχή  δωρεάς  και  συγκρότηση  επιτροπής  του  έργου:  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ  ΧΩΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΗΣ
ΟΙΚΙΑΣ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΟ ΛΙΜΠΟΒΙΣΙ».

4. Περί  αποδοχής  ή  μη  του  αρ.  πρωτ.: 6206/05-03-2021  εμπρόθεσμου
απαντητικού εγγράφου του κ. Κρατημένου Νικολάου του Παναγιώτη, σε συνέχεια
της αρ. 19/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρίπολης.
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5. Περί  αποδοχής  ή  μη  του  αρ.  πρωτ.:6038/04-03-2021  εμπρόθεσμου
απαντητικού εγγράφου του κ. Μπόκολα Γ. Δημητρίου Ε.Δ.Ε., σε συνέχεια της αρ.
18/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρίπολης.

6. Ορισμός  δικηγόρου   προκειμένου  να  καταθέσει  έφεση  στο  Μονομελές
Πρωτοδικείο Τρίπολης,  ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης,  κατά
της υπ’ αριθ. 20/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Τρίπολης  και να παρασταθεί
κατά τη συζήτηση της  εφέσεως, όποτε αυτή ορισθεί ή σε οποιαδήποτε αναβολή ή
ματαίωση αυτής  για οποιοδήποτε λόγο, να καταθέσει προτάσεις να προσκομίσει
τα  απαραίτητα  έγγραφα  και  γενικά  να  πράξει  ότι  είναι  απαραίτητο  για  την
διεκπεραίωση της ανωτέρω εντολής.

7. Έγκριση  δαπάνης  για  την  αμοιβή  του  δικηγόρου  κ.  Μίγγινα  Σταύρου
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 64/2019 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου και
την υπ’ αριθ.  πρωτ. 2984/4-3-2021 αίτησή του.

8. Έγκριση  πρόσθετης  δαπάνης  για  κάλυψη  εξόδων  του  δικηγόρου  κ.
Τσιάμπα Γεωργίου  (σχ. 478/2020 Α.Ο.Ε.).

9. Ορισμός δικηγόρου  προκειμένου για λογαριασμό του Δήμου Τρίπολης,
να  προβεί  σε  όλες  τις  απαραίτητες  ενέργειες  για  τη  μεταγραφή   στο  αρμόδιο
Κτηματολογικό Γραφείο της υπ’ αριθ.  12493/23-6-2011 πράξης παραχώρησης σε
κοινή  χρήση  εδαφικού  τμήματος  που  βρίσκεται  στο  Ο.Τ.  403  επί  της  οδού
Αρχιμήδους.

10. Έγκριση  Προγραμματικής  Σύμβασης  των  άρθρων  12  και  44  του
Ν.4412/2016,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  3  του  Ν.  4674/2020  μεταξύ  του
Ο.Τ.Α.  Α’  βαθμού  «Δήμος  Τρίπολης»  και  του  Αναπτυξιακού  Οργανισμού  Ο.Τ.Α.
«Πάρνωνας  Α.Ε.»  για  υποβολή  πρότασης  χρηματοδότησης  της  πράξης:
«Αντισεισμικές παρεμβάσεις Δημόσιων Κτιρίων του Δήμου Τρίπολης (Α’ Φάση)»,
για  ένταξη  στο  πρόγραμμα  Ανάπτυξης  και  Αλληλεγγύης  για  την  Τοπική
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών»

11. Περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της «Προμήθειας 
γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης».

12. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων 
Κ.Ο.Κ. (κωδ. οφειλέτη: 81445).

13.  Οικονομική ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων
(Αρ. πρωτ: ΕΜΠ 41/16-03-2021).

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση
κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.
    
 Παρακαλούνται  όπως  τα  μέλη  αποστείλουν  την  ψήφο  τους  επί  των  
εισηγήσεων-προτάσεων  που  έχουν  αποσταλεί  μέσω  ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου  στο    e  -  mail  :    oikonomikiepitropitri  @  gmail  .  com  ,  κατά  το  
διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
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