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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 12η Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11:00΄ π.μ.
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. Έγκριση  πρακτικού  (έλεγχος  δικαιολογητικών  κατακύρωσης)  δημοπρασίας
ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου
με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά  με  βάση  την  τιμή  για  την  κατασκευή  του  έργου:  «Διαμόρφωση
εγκαταστάσεων καταφυγίου  αδέσποτων ζώων συντροφιάς  Δήμου Τρίπολης»,
προϋπολογισμού €216.455,00 (με Φ.Π.Α.).

2. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του ανοικτού
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  απορριμματοφόρου  οχήματος
πρέσσας  14  κυβικών  με  πλυστικό  κάδων,  προϋπολογισμού  δαπάνης
€223.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

3. Παράταση  προθεσμίας  έργου:  «Αντικατάσταση  χλοοτάπητα  και  εγκατάσταση
φωτισμού  στο  γήπεδο  ποδοσφαίρου  5Χ5  στην  Τ.Κ.  Βλαχέρνας  Δήμου
Τρίπολης».

4. Παράταση προθεσμίας  του έργου:  «Επισκευές στον προαύλιο χώρο του 10ου

Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης».
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5. Περί έγκρισης της αναγκαιότητας υλοποίησης έργων ηλεκτροφωτισμού από την
ΔΕΔΔΗΕ στο Δήμο Τρίπολης.

6. Περί έγκρισης της αναγκαιότητας υλοποίησης έργων ηλεκτροφωτισμού από την
ΔΕΔΔΗΕ στο Δήμο Τρίπολης.

7. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί
ενώπιον του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄. Μονομελές)  κατά
τη  δικάσιμο  της  15-6-2021,   ή  σε  οποιαδήποτε  άλλη  μετά  από  αναβολή  ή
ματαίωση  ορισθησομένη,   προς αντίκρουση της (αρ.  καταχ.  ΠΡ372/2016,  αρ.
πιν. 54) προσφυγής του Δήμου Τρίπολης κατά της αρ. πρωτ. 227601/4190/14-9-
2016 απόφασης επιβολής Διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Τρίπολης από την
Περιφέρεια Πελοποννήσου. (Μετά την Α187/2021 προδικαστική).

8. Ορισμός  δικηγόρου  προκειμένου  να  καταθέσει  έφεση στο  Διοικητικό  Εφετείο
Τρίπολης  κατά  της  υπ’  αριθ.  Α157/2021   απόφασης  του  Διοικητικού
Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.  Μονομελές)   ως πληρεξούσιος  δικηγόρος
του Δήμου Τρίπολης.

9. Ορισμός  δικηγόρου  προκειμένου  σύμφωνα  με  το  υπ’  αριθ.  10441/21-4-2021
έγγραφο  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος,  Πρασίνου,  Καθαριότητας,   Τμήμα
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του   Δήμου Τρίπολης, να προβεί στην
αναζήτηση ΚΑΕΚ ακινήτων και  την προσκόμιση στην αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου  Τρίπολης,  αντιγράφων   κτηματολογικών  φύλλων  από  το
Υποθηκοφυλακείο Τρίπολης  (Εθνικό Κτηματολόγιο) και περαιτέρω αναζήτηση
όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω άκαρπης έρευνας ιδιοκτητών.

10.Αποδοχή  Χρηματοδότησης  των  μελετών  για  το  έργο  στο  μαρτυρικό  χωριό
Βλαχέρνας από πόρους του Ελληνογερμανικού Ταμείου.

11.Έγκριση  σύναψης  Μνημονίου  Συναντίληψης  και  Συνεργασίας  του  Δήμου
Τρίπολης με το Κοινοφελές Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης».

12.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΕΥΑ Δήμου Τρίπολης,
για την είσπραξη τέλους.

13.  Προτεραιοποίηση έργων στο ΧΠ «Αντώνης Τρίτσης» του Δήμου Τρίπολης.

14.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή επιχορήγησης για το έργο:
«Βελτίωση  της  λειτουργικότητας  και  ανάδειξη  του  ευρύτερου  χώρου  που
περιβάλλει  τον  αρχαιολογικό  χώρο  Αλέας  Αθηνάς  και  του  μουσείου  με  την
δημιουργία αρχαιολογικού περιπάτου».

15.  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  με  τίτλο:
«Προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και έγχρωμου πολυμηχανήματος για τις
ανάγκες  λειτουργίας  του  Ξενώνα  Φιλοξενίας  Γυναικών  Θυμάτων  Βίας  Δήμου
Τρίπολης».

16.  Αποδοχή δωρεάς.

17.  Αποδοχή επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών
μονάδων του Δήμου από 01/01/2021 έως 30/04/2021.
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18.  Αποδοχή επιχορήγησης  ΥΠ.ΕΣ.  για  την  κάλυψη λειτουργικών  αναγκών των
σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης.

19.  Αποδοχή απόδοσης τέλους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για  την χρονική
περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020.

20.  Περί  καταβολής πάγιας προκαταβολής στους Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου
Τρίπολης.

21.Οικονομική Ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Αρ.
πρωτ: ΕΜΠ 58/27-04-2021).  

22.Οικονομική Ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Αρ.
πρωτ: ΕΜΠ 61/27-04-2021 ).  

    
 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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