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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. Προέδρους Κοινοτήτων Δ. Τρίπολης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ   H  

Σας προσκαλούμε την 15η Φεβρουαρίου  2021, ημέρα Δευτέρα 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  πρακτικού  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  του  έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ  Δ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ»,  προϋπολογισμού  €102.278,58
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

2. Περί  έγκρισης  Πρωτοκόλλου  Προσωρινής  και  Οριστικής παραλαβής  του
έργου:  «Ανακατασκευή  γηπέδου  μπάσκετ  στο  ΤΚ  Νεστάνης»,  αναδόχου:
ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ  -  ΑΦΟΙ  Β.  ΚΑΡΑΛΕΚΑ  ΑΤΕ,  προϋπολογισμού  €12.630,00
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

3. Περί  έγκρισης  Πρωτοκόλλου  Προσωρινής  και  Οριστικής  παραλαβής  του
έργου:  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2ου ΓΕΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ», αναδόχου: ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΤΕ, προϋπολογισμού
€50.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

4. Διοργάνωση  εκδηλώσεων  εορτασμού  της  Αποκριάς  2021  Δήμου  Τρίπολης,
προϋπολογισμού €19.988,80.
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5. Περί έγκρισης υποβολής πρότασης του Δήμου Τρίπολης, με τον τίτλο
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΟΔΟΠΟΙΪΑ  ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ  ΓΗΣ  ΚΑΙ  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ05 του Προγράμματος
Ανάπτυξης  και  Αλληλεγγύης  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ».

6. Ακύρωση  της  υπ’  αριθμ.  22/2021  Απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής.

7. Ορισμός  δικηγόρου   για  να  εκπροσωπήσει  το  Δήμο  Τρίπολης  και  να
παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου κατά τη δικάσιμο της 3-3-
2021,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς
αντίκρουση της με αρ. καταθ. 163/2020 έφεσης του Ελληνικού Δημοσίου  κατά του
Δήμου  Τρίπολης  και  της  843/2017  απόφασης  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου
Ναυπλίου.

8. Ορισμός  δικηγόρου  για  να  εκπροσωπήσει  το  Δήμο  Τρίπολης  και  να
παρασταθεί ενώπιον του  Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου  κατά τη δικάσιμο της 3-3-
2021,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς
υποστήριξη  της  498/2019  έφεσης  του  Δήμου  Τρίπολης  κατά  της  843/20-10-2017
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου και του κυρίου παρεμβαίνοντος
Ελληνικού Δημοσίου.

9. Ορισμός  δικηγόρου   για  να  εκπροσωπήσει  το  Δήμο  Τρίπολης  και  να
παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.)
κατά  τη  δικάσιμο  της  16-2-2021,   ή  σε  οποιαδήποτε  άλλη  μετά  από  αναβολή  ή
ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ197/29-1-2019, αρ. πιν.7,
αρ. καταχ. ΠΡ71/28-2-2017)  ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης. (Μετά την Α456/2020
προδικαστική).

10. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο
Τρίπολης  κατά της υπ’  αριθ.  Α540/2020  απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Τρίπολης (Τμήμα Β΄. Μονομελές)  ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.

11. Ορισμός  δικηγόρου  για  να  εκπροσωπήσει  το  Δήμο  Τρίπολης  και  να
παρασταθεί ενώπιον του  Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές)  κατά
τη δικάσιμο της 9-3-2021,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση
ορισθησομένη,   προς  υποστήριξη  της  (αρ.  κλ.  ΚΛ3/5-1-2021  αρ.  πιν.  2,  ΑΒΕΜ:
ΕΦ378/16-12-2019) έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά της «JUMBO Α.Ε.Ε.» και κατά
της Α617/2019 απόφασης Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης. 

12. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο
Τρίπολης  κατά  της  υπ’  αριθ.  Α24/2021   απόφασης  του  Μονομελούς  Διοικητικού
Πρωτοδικείου  Τρίπολης  (Τμήμα  Α΄.)   ως  πληρεξούσιος  δικηγόρος  του  Δήμου
Τρίπολης.

2



13. Ορισμός δικηγόρου  για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να χειριστεί
για λογαριασμό του την από 2-12-2020 με αρ. κατάθεσης 24/2020 αγωγή Πολυμελούς -
τακτική  διαδικασία  του  κοινωφελούς  ιδρύματος  «Μαλλιαροπούλειο  Κληροδότημα»
κατά  του  Δήμου  Τρίπολης,  ενώπιον  του  Πολυμελούς  Πρωτοδικείου  Τρίπολης,
καταθέτοντας έγγραφες προτάσεις και όλα  τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά
έγγραφα που απαιτούνται και ότι άλλο απαιτείται, προσκομίζοντας αυτά μέσα  στις
νόμιμες προθεσμίες και να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης κατά την ορισθησομένη
δικάσιμο, ή σε οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση.

14. Ορισμός δικηγόρου  για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να χειριστεί
για λογαριασμό του την από 27-1-2021 με αρ. κατάθεσης 2/2021 πρόσθετη παρέμβαση
Πολυμελούς  -  τακτική  διαδικασία  του  Υπουργού  Οικονομικών  κατά  του  Δήμου
Τρίπολης και  Υπέρ του κοινωφελούς ιδρύματος «Μαλλιαροπούλειο Κληροδότημα»,
ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης, καταθέτοντας έγγραφες προτάσεις
και όλα  τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που απαιτούνται και ότι
άλλο  απαιτείται,  προσκομίζοντας  αυτά  μέσα   στις  νόμιμες  προθεσμίες  και  να
εκπροσωπήσει  το  Δήμο  Τρίπολης  κατά  την  ορισθησομένη  δικάσιμο,  ή  σε
οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση.

15. Ορισμός δικηγόρου  για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να χειριστεί
για λογαριασμό του την από 14-1-2021 με αρ. κατάθεσης 18/2021 αγωγή χρέους από
σύμβαση  έργου  ιδιώτη  κατά  του  Δήμου  Τρίπολης,  ενώπιον  του  Μονομελούς
Πρωτοδικείου Τρίπολης, καταθέτοντας έγγραφες προτάσεις και όλα  τα αποδεικτικά
μέσα  και  τα  διαδικαστικά  έγγραφα  που  απαιτούνται  και  ότι  άλλο  απαιτείται,
προσκομίζοντας αυτά μέσα  στις νόμιμες προθεσμίες και να εκπροσωπήσει το Δήμο
Τρίπολης κατά την ορισθησομένη δικάσιμο, ή σε οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση.

16. Ορισμός  δικηγόρου  για  να  εκπροσωπήσει  το  Δήμο  Τρίπολης  και  να
παρασταθεί ενώπιον του  Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου κατά τη δικάσιμο της 3-3-
2021,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς
αντίκρουση της με αρ. κατάθεσης 716/2014 έφεσης της «ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ &
ΣΙΑ ΕΕ» κατά του Δήμου Τρίπολης μετά την 1233/2019 απόφασης του Αρείου Πάγου
(Α2 Πολιτικό Τμήμα).

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

παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.)
κατά  τη  δικάσιμο  της  16-3-2021,   ή  σε  οποιαδήποτε  άλλη  μετά  από  αναβολή  ή
ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (Αρ. Καταχ. ΑΓ267/17-7-2019, αρ. πιν.
11) αγωγής ιδιωτών  κατά του Δήμου Τρίπολης. (Μετά την Α589/2020 προδικαστική).

18. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 3662/9-2-2021
έγγραφο της Διεύθυνσης  Οικονομικών Υπηρεσιών να γνωμοδοτήσει σχετικά με την
με αρ. πρωτ. 1381/19-1-2021 εξώδικη όχληση πρώην Αντιδημάρχου.

19. Ορισμός  δικηγόρου  για  να  εκπροσωπήσει  το  Δήμο  Τρίπολης  και  να
παρασταθεί ενώπιον του  Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου  κατά τη δικάσιμο της 17-3-
2021,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς
υποστήριξη της υπ’ αριθ.  577/2019 έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά ιδιώτη  και κατά
της 190/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης.

20. Περί έγκρισης πρακτικών γόνιμης δημοπρασίας εκμίσθωσης των υπ’ αριθ. 16
& 18 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς στην Πλατεία Βαλτετσίου, στην Κοινότητα
Τρίπολης».

3



21. Περί έγκρισης πρακτικών γόνιμης δημοπρασίας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 05
καταστήματος  της  Δημοτικής  Αγοράς  στην  Πλατεία  Βαλτετσίου,  στην  Κοινότητα
Τρίπολης».

22. Περί αδυναμίας του Δήμου Τρίπολης να αναλάβει και να τηρήσει το Λογιστικό
Σχέδιο του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.

23. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
(κωδ. οφειλέτη:8114).

24. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
(κωδ. οφειλέτη:6767).

25. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
(κωδ. οφειλέτη: 25928).

26. Περί  έγκρισης  του  3ου Πρακτικού  για  τον  διαγωνισμό  της  προμήθειας:
«Αντικατάσταση και εγκατάσταση νέου τηλεφωνικού κέντρου στο κεντρικό κτίριο του
Δήμου Τρίπολης (επί των οδών Λαγοπάτη & Αταλάντης) και στο κτίριο του ΚΕΠ του
Δήμου  Τρίπολης  (Πλατεία  Νέας  Δημοτικής  Αγοράς)»,  προϋπολογισμού  €48.211,20
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 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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