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                        Τρίπολη 22-01-2021            
                        Αριθ. Πρωτ.: 2012

                                                    

 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. Προέδρους Κοινοτήτων Δ. Τρίπολης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ   H  

Σας προσκαλούμε την 26η Ιανουαρίου  2021, ημέρα Τρίτη  και από ώρα 11:00΄
έως  13:00΄  π.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 πρακτικών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την  «Κατασκευή,  επισκευή  και  συντήρηση  αθλητικών  εγκαταστάσεων  του
Δήμου  Τρίπολης»,  προϋπολογισμού  δαπάνης  €744.000,00
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

2. Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) της
Επιτροπής  Διαγωνισμού  του  έργου:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ»,  προϋπολογισμού €20.000,00 (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.). 

3. Περί  έγκρισης  πρακτικού  ελέγχου  δικαιολογητικών  κατακύρωσης
προσωρινού αναδόχου,  από την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΟΔΩΝ  Τ.Κ.  ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ  –  ΦΑΣΗ  Α»,

προϋπολογισμού €241.800,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

4. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ  ΤΡΙΠΟΛΗΣ»,  αναδόχου:  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΗ.
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5. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας/επιτροπής αξιολόγησης του άρθρου 221 του
Ν. 4412/2016 έτους 2021 προμηθειών μικρότερης ή ίσης αξίας των €20.000,00 του Δήμου
Τρίπολης, εκτός των τεχνικών προδιαγραφών που συντάσσονται από την Δ/νση Τ.Υ. &
Πολεοδομίας.

6. Περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας
με τίτλο «Προμήθεια ανοξείδωτων κολωνακίων».

7. Περί έγκρισης υποβολής πρότασης του Δήμου Τρίπολης, με τον τίτλο
«Ωρίμανση μελετών Δήμου Τρίπολης», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ09 του
Προγράμματος  Ανάπτυξης  και  Αλληλεγγύης  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

8. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί
ενώπιον του  Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου κατά τη δικάσιμο της 17-2-2021,   ή σε
οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της
με αρ. κατάθεσης 73/2018  έφεσης ιδιωτών κατά της 18/2018 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Τρίπολης.

9. Ορισμός  δικηγόρου  για  να  εκπροσωπήσει  το  Δήμο  Τρίπολης  και  να
παρασταθεί ενώπιον του  Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου κατά τη δικάσιμο της 17-2-
2021,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς
αντίκρουση  της  με  αρ.  κατάθεσης  74/2018   έφεσης  ιδιωτών  κατά  της  19/2018
απόφασης του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Τρίπολης.

10. Ορισμός  δικηγόρου  για  να  εκπροσωπήσει  το  Δήμο  Τρίπολης  και  να
παρασταθεί ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης  κατά την δικάσιμο της
5-2-2021,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,
προς αντίκρουση της από 8-12-2020 με αρ. κατάθεσης 425/2020  ανακοπής ιδιώτη
κατά του Δήμου Τρίπολης.

11. Ορισμός  δικηγόρου   για  να  εκπροσωπήσει  το  Δήμο  Τρίπολης  και  να
παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.)
κατά την μετά από αναβολή  δικάσιμο της 9-2-2021,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από
αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (Αρ. ΚΛ961/25-5-2020, Αρ.
Πιν. 4, Αρ. Καταχ. ΠΡ308/10-9-2019)  προσφυγής της «Ο.Τ.Ε. Α.Ε» (28ης Οκτωβρίου 29
– Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης.

12. Ορισμός  δικηγόρου   για  να  εκπροσωπήσει  το  Δήμο  Τρίπολης  και  να
παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.)
κατά την μετά από αναβολή  δικάσιμο της 9-2-2021,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από
αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (Αρ. ΚΛ959/25-5-2020, Αρ.
Πιν. 3,  Αρ. Καταχ. ΠΡ307/10-9-2019)  προσφυγής της «Ο.Τ.Ε.  Α.Ε» (Λαγοπάτη 36 –
Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης.

13. Ορισμός  δικηγόρου   για  να  εκπροσωπήσει  το  Δήμο  Τρίπολης  και  να
παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.)
κατά  τη  δικάσιμο  της  9-2-2021,   ή  σε  οποιαδήποτε  άλλη  μετά  από  αναβολή  ή
ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (Αρ. ΚΛ1242/27-7-2020, Αρ. Πιν. 6, Αρ.
Καταχ. ΠΡ139/7-9-2012)  προσφυγής της «ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ» κατά του Δήμου
Τρίπολης. (Μετά την Α207/2017 προδικαστική).

14. Διαγραφή  βεβαιωμένης  οφειλής  από  κατάλογο  κλήσεων  παραβάσεων
Κ.Ο.Κ. (κωδ. οφειλέτη: 1884).
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15. Διαγραφή διαφοράς βεβαιωτικών καταλόγων.

 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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