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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 8η Μαρτίου 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. Διαγραφή αχρεωστήτως βεβαιωθέντων ποσών

2. Διαγραφή αχρεωστήτως βεβαιωθέντων ποσών

3. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  « ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» (2014-2020) πρόγραμμα Αδελφοποίηση Πόλεων

4. Ορισμός  συμβολαιογράφου  σύμφωνα  με  την  6/15-1-2021  εισήγηση  της
Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  Πολεοδομίας  Τμήμα  Πολεοδομικών
Εφαρμογών, προκειμένου  να  προβεί  σε  σύνταξη  φύλλου  υπολογισμού
αντικειμενικής αξίας.

5. Περί  αποδοχής  ή  μη  της  αρ.  πρωτ.  5114/24-2-2021  γνωμοδότησης  του
δικηγόρου  κ.  Καρνέζη  Αθανασίου,  σχετικά  με  την   υπ’   αριθ.  Α63/2021
απόφαση  του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

6. Ορισμός  δικηγόρου   για  να  εκπροσωπήσει  το  Δήμο  Τρίπολης  και  να
χειριστεί  για  λογαριασμό του την από 5-1-2021 με  αρ.  κατάθεσης 29/2021
αγωγή  της  «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΚΟΥΛΟΣ  –  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΟΥΛΟΣ  Ο.Ε.»  κατά  του
Δήμου Τρίπολης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης, 
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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.

7. Αλλαγή ημερομηνιών αποσφράγισης προσφορών

8. Έγκριση  1ου πρακτικού  για  την  κατασκευή  του  έργου:  «Διαμόρφωση
εγκαταστάσεων  καταφυγίου  αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς  Δήμου
Τρίπολης»

9. Έργα επέκτασης ηλεκτροφωτισμού Δήμου Τρίπολης

10.  Έγκριση 3ου πρακτικού Αξιολόγησης συμπληρωματικών δικαιολογητικών
στα πλαίσια της διενέργειας Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού
για την Προμήθεια  υγρών καυσίμων και  λιπαντικών για  την εξυπηρέτηση
των λειτουργικών αναγκών του Δήμου Τρίπολης,  του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου
Τρίπολης και της Κ.Ε.ΔΗ.Τ. για το έτος 2021

11.Έγκριση μελετών που αφορούν στην πρόταση του Δήμου Τρίπολης  για
Smart cities εφαρμογές  στην  Πρόσκληση  ΑΤ08  του  Προγράμματος
Ανάπτυξης  και  Αλληλεγγύης  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  “ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ

12.Έγκριση μελετών και υποβολή πρότασης του Δήμου Τρίπολης στο πλαίσιο
της Πρόσκλησης ΑΤ04  του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

13.  Κινηματογράφηση σημαντικών τοποθεσιών σχετικών με την Επανάσταση
του  1821  για  τη  δημιουργία  συνδυαστικών  σποτ,  απαραίτητων  για  την
προβολή του Δήμου της Τρίπολης από το κανάλι ΒΟΥΛΗ TV στο πλαίσιο του
προγραμματισμού  δράσεων  για  τον  εορτασμό  των  200  χρόνων  από  την
Ελληνική Επανάσταση του 1821

 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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