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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   
Τηλέφωνο :2713-600420 
E-mail: oikonomikiepitropitri@gmail.com         

                        Τρίπολη, 14-5-2021                           
                        Αρ. Πρωτ.: 12245  

               
 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 18η Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη 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 διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού (με χρήση ηλεκτρονικών 

μέσων-ΕΣΗΔΗΣ) για την κατασκευή του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Αγ. Βασιλείου 
στην Τρίπολη» και καθορισμός των όρων της διακήρυξης, προϋπολογισμού 
€3.320.000,00. 
 

2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) της Επιτροπής 
Διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Τρίπολης». 
 

3. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή περίφραξης 
και απαραίτητες διαμορφώσεις χώρων για τις ανάγκς των συνεργείων», 
προϋπολογισμού €73.350,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

 
4. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις στις 

Δ.Ε. Λεβιδίου & Μαντινείας του Δήμου Τρίπολης», προϋπολογισμού €49.600,00 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.). 

 
5. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις στις 

Δ.Ε. Φαλάνθου & Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης», προϋπολογισμού €49.600,00 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.). 
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6. Αλλαγή της ημερομηνίας αποσφράγισης  υποβολής προσφορών του έργου 
"Προσαρμογή λειτουργούντων Δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών 
σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017". 

 
7. Ορισμός δικηγόρου  για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να χειριστεί για 

λογαριασμό του την από 6-4-2021  με αρ. κατάθεσης 68/2021 αγωγή Μονομελούς - 
τακτική διαδικασία ιδιωτών και 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. 
 

8. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου για λογαριασμό του Δήμου Τρίπολης να καταθέσει 
στο Μονομελές Εφετείο Ναυπλίου, αίτηση για τον καθορισμό προσωρινής τιμής 
μονάδος αποζημιώσεως οικοπεδικών εκτάσεων επί της οδού Αρχιμήδους σύμφωνα 
με την ανασυνταγμένη υπ’ αριθ. 1/2016 πράξη αναλογισμού αποζημιώσεως του 
εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Τρίπολης στο Ο.Τ. 403 και να παρασταθεί κατά τη 
συζήτηση αυτής, όποτε αυτή ορισθεί ή σε οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση για 
οποιοδήποτε λόγο, να καταθέσει προτάσεις να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα 
και γενικά να πράξει ότι είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση της ανωτέρω εντολής 
ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης. 

 
9. Πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού της Α΄ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων 

στην Ι.Μ. των Καλτεζών, στις 29-30/5/2021. 
 

10. Έγκριση πρακτικών γόνιμης δημοπρασίας εκμίσθωσης του ακινήτου «Δημοτικός 
Φούρνος» στην Κοιν. Σταδίου. 

 
11.  Περί επιχορήγησης της Ένωσης Αθλητικών Σωματείων Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

 
12. Περί καταβολής πάγιας προκαταβολής στους Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου 

Τρίπολης. 
 

13. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (κωδ. 
οφειλέτη: 80879). 

 
14. Οικονομική ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Αρ. πρωτ.: 

ΕΜΠ 64/13-5-2021). 
 

 
     
 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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