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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

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ   H  

Σας προσκαλούμε την  22η Ιουνίου 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  του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων)  του
προσωρινού  αναδόχου,  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  του  έργου:  «Κατασκευή
περίφραξης και απαραίτητες διαμορφώσεις χώρων για τις ανάγκες των συνεργείων»,
προϋπολογισμού 73.350,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

2. Περί  έγκρισης  του  πρακτικού  δημοπρασίας  ανοικτής  διαδικασίας  για  τη  σύναψη
ηλεκτρονικών  δημόσιων  συμβάσεων  έργου  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την κατασκευή
του  έργου:  «Ανάπλαση  Πλατείας  Μαντινείας  (Μπασιάκου)  στην  Δ.Ε.Τρίπολης»,
προϋπολογισμού €499.970,00 (με Φ.Π.Α.).

3. Έγκριση  1ου Α.Π.Ε.  του  έργου:  «Διαμόρφωση  κοινοχρήστων  χώρων  Δήμου
Τρίπολης».

4. Περί  έγκρισης  πρακτικού   Επιτροπής  Διενέργειας  Ανοιχτού   Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού:  «Παροχή  υπηρεσιών  σίτισης  των  φιλοξενούμενων  του  Ξενώνα
υποδοχής-φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας».

5. Περί έγκρισης της αναγκαιότητας υλοποίησης έργου από την ΔΕΔΔΗΕ.

6. Περί  έγκρισης  Πρακτικού  Επιτροπής  Διαπραγμάτευσης  για  την  εκτέλεση  της
προμήθειας «Κινητήρα εσωτερικής καύσης οχήματος».
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7. Συμμετοχή  του  Δήμου  Τρίπολης  στη  διοργάνωση-πραγματοποίηση  του  10ου
ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Αρχαία Νεμέα-Αρχαία Ολυμπία στις 25-26/6/2021.

8. Διοργάνωση-πραγματοποίηση εικαστικού γεγονότος-έκθεσης με τίτλο: «Απεικονίσεις
& αναπαραστάσεις του ελληνόφωνου κόσμου από τον 18ο στον 21ο αιώνα».

9. Συμμετοχή του Δήμου στην διοργάνωση-πραγματοποίηση της 21ης Έκθεσης Βιβλίου
που θα πραγματοποιηθεί στην Πλ. Άρεως Δήμου Τρίπολης, σε συνεργασία με τον
Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο Τρίπολης, από 2-21/7/2021.

10.  Διοργάνωση-πραγματοποίηση μικρού φεστιβάλ παιδικού βιβλίου διάρκειας τριών
ημερών,  που  θα  πραγματοποιηθεί  στην  Πλ.  Άρεως  Δήμου  Τρίπολης,  από  19-
21/7/2021.

11.Ορισμός δικηγόρου  προκειμένου  ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης
να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: Α) Άσκηση αγωγής στο Μονομελές Πρωτοδικείο
Αθηνών,  κατά:  1.-Του  Αριστείδη  Φλώρου  του  Αχιλλέα  και  της  Αλίκης.  2.-Της
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ENERGA POWER TRADING Ανώνυμη Εταιρεία
Προμήθειας  και  Εμπορίας  Ενέργειας» και  το  διακριτικό  τίτλο  «ENERGA  POWER
TRADING  Α.E.»  (πρώην  «VERBUND-Austrian  Power  Trading  ENERGA  Hellas
Προμήθεια και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμος Εταιρία».3.-Της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην  «ENERGA Εμπόριο  Λιανικής  Ηλεκτρικής  Ενέργειας
Ανώνυμος Εταιρία.  4.-Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία  «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και το διακριτικό
τίτλο  «HELLAS  POWER  Α.E.»  (πρώην  «HELLAS  POWER  Ανώνυμη  Εταιρεία
Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμος Εταιρία και Β) κατάθεση
αίτησης για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων, όσο και προσωρινής διαταγής ενώπιον
του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Αθηνών,  περί  συντηρητικής  κατάσχεσης,
απαγόρευσης  μεταβολής  περιουσιακής  κατάστασης   κ.λ.π.  κατά  του  Αριστείδη
Φλώρου του Αχιλλέα, όσο και κατά των ανωτέρω εταιρειών, καθώς και οιουδήποτε
τυχόν  άλλου  νομικού  προσώπου  πραγματικής  ιδιοκτησίας  ή  συμφερόντων  του
ανωτέρω φυσικού προσώπου (Αριστείδη Φλώρου του Αχιλλέα). Να παρασταθεί στις
δικασίμους που θα ορισθούν, κατά τα ανωτέρω Α και Β καθώς και σε οποιαδήποτε
αναβολή  ή  ματαίωση  αυτών,  να  καταθέτει  προτάσεις,  δικόγραφα,  και  εν  γένει  να
ενεργεί τα νόμιμα, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο προς περαίωση της εντολής
αυτής και ασκώντας άπαντα τα δικαιώματα του συνηγόρου, προς περαίωση των άνω
αναθέσεων και προς υπεράσπιση των νομίμων συμφερόντων του Δήμου Τρίπολης.

12.Ορισμός  δικηγόρου  για  να  εκπροσωπήσει  το  Δήμο  Τρίπολης  και  να  παρασταθεί
ενώπιον  του   Διοικητικού  Εφετείου  Τρίπολης  (Τμήμα  Α΄.  Μονομελές)   κατά  τη
δικάσιμο της  27-7-2021,   ή  σε  οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση
ορισθησομένη,   προς υποστήριξη της (αρ.  κλ.  ΚΛ125/10-6-2021 αρ.  πιν.  4,  ΑΒΕΜ:
ΕΦ336/29-10-2020) έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της «Ο.Τ.Ε.  Α.Ε.».

13.Ορισμός δικηγόρου  προκειμένου για λογαριασμό του Δήμου Τρίπολης, να προβεί
στον έλεγχο  τίτλων ακινήτου, στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών και στο Κτηματολόγιο
Αθηνών,  σχετικά  με  το  ακίνητο  που  περιγράφεται  στο  υπ’  αριθμ.  13875/1935
συμβόλαιο  δωρεάς  αιτία  θανάτου  του  π.  Συμβολαιογράφου  Τριπόλεως  Ιωάννου
Τσιώλη.

14.Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 15258/10-6-2021 γνωμοδότησης του  δικηγόρου
κ  Ζούζουλα Κωνσταντίνου.
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15.Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 15790/15-6-2021 γνωμοδότησης του  δικηγόρου
κ. Χρονόπουλου Χρόνη, σχετικά με την  υπ’  αριθ. 188/2019 απόφαση  του Τριμελούς
Εφετείου Ναυπλίου.

16.  Εξώδικος  συμβιβασμός  μεταξύ  του  Δ.  Τρίπολης  και  της  Βασιλικής  Δελή  για
καθορισμό  τιμής  μονάδος  αποζημίωσης  οικοπεδικής  έκτασης,  στην  πολεοδομική
ενότητα ΦΙΛΙΚΩΝ, επέκτασης σχεδίου πόλης Τρίπολης.

17.Έγκριση μελέτης για το 1ο υποέργο της πρότασης του Δήμου Τρίπολης, με τον τίτλο:
      “Αναβάθμιση του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Τρίπολης με την χρήση

σύγχρονων  Τεχνολογιών  Πληροφορικής  και  Επικοινωνιών:  Δημιουργία  Δημοτικής
Πινακοθήκης  σε  συνδυασμό  με  την  δημιουργία  Ψηφιακού  Μουσείου  Πόλης  της
Τρίπολης”,  στην Πρόσκληση ΑΤ14 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”».

18.Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της
Τ.Κ. Κερασίτσας.

19.Αποδοχή δωρεάς.

20.Διαγραφή ποσού.

21.Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού.

22.Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού.

23.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (κωδ.
οφειλέτη 13972).

24.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (κωδ.
οφειλέτη 26321).

25.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (κωδ.
οφειλέτη 71206).

26.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (κωδ.
οφειλέτη 23157).

27.Οικονομική ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Αρ. πρωτ.:
ΕΜΠ 81/17-6-2021).

 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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