Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2021
Επίσκεψη στην Αρχαία Μεσσήνη
9.30

Αναχώρηση µε λεωφορεία (το ακριβές σηµείο αναχώρησης θα
ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της επιστηµονικής εκδήλωσης).

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Οι σύνεδροι θα έχουν τη µοναδική δυνατότητα να ξεναγηθούν
στον χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης και να παρακολουθήσουν
την εισήγηση/παρουσίαση του αρχαιολογικού χώρου από τον
επικεφαλής των ανασκαφών, Οµότιµο Καθηγητή Κλασσικής
Αρχαιολογίας Πέτρο Θέµελη.
14.30

Μετάβαση στο ξενοδοχείο Costa Navarino, γεύµα στο εστιατόριο «Μοριάς»

17.30

Αναχώρηση µε λεωφορεία για την πόλη της Τρίπολης (ολιγόλεπτη στάση στο αεροδρόµιο Καλαµάτας).
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∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ειδικές σηµειώσεις:

– ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα τηρηθεί το προβλεπόµενο υγειονοµικό
πρωτόκολλο για την πανδηµία Covid-19.
Η είσοδος στον συνεδριακό χώρο θα πραγµατοποιείται, ύστερα από επίδειξη του
πιστοποιητικού εµβολιασµού ή του πιστοποιητικού νόσησης.
Όσοι επιθυµούν να συµµετέχουν στο γεύµα στο ξενοδοχείο Costa Navarino, θα
πρέπει να αποστείλουν τα πιστοποιητικά εµβολιασµού τους στη Γενική Επιτροπεία,
το αργότερο έως την Τετάρτη 29 Σεπτεµβρίου 2021. Στο πλαίσιο αυτό, ο αρµόδιος για την παραλαβή των πιστοποιητικών υπάλληλος της Γενικής Επιτροπείας
θα επικοινωνήσει µαζί τους. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τους συνοδούς των
συνέδρων. Μετά τη συλλογή των πιστοποιητικών εµβολιασµού, θα καταρτιστεί
σχετικός ονοµαστικός κατάλογος, που θα αποσταλεί µαζί µε τα πιστοποιητικά εµβολιασµού στην ανωτέρω επιχείρηση.
Πριν από την είσοδο στο ξενοδοχείο Costa Navarino, απαιτείται όλοι οι εµβολιασµένοι σύνεδροι και οι συνοδοί τους να έχουν πραγµατοποιήσει rapid test, το
αργότερο 48 ώρες πριν από το γεύµα. Τα rapid test θα επιδεικνύονται, κατά την
είσοδο στο ξενοδοχείο.

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΤΡΙΠΟΛΗ | Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
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9.00-9.30

Άφιξη των συνέδρων, εγγραφές, έλεγχος του υγειονοµικού πρωτοκόλλου, ταξιθέτηση.

9.30 – 10.00

Έναρξη της εκδήλωσης – Χαιρετισµοί από τους θεσµικούς παράγοντες.

Β΄ Συνεδρία
Συντονιστής:
12.20 – 12.40

Ιωάννης Σαρµάς, Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

10.00 – 10.20

Ιωάννης Λαµπρόπουλος, Πρόεδρος Εφετών ∆.∆. ε.τ.
Σκέψεις-Επισηµάνσεις, για τη δικαστική προστασία, κατά το προσυµβατικό στάδιο των δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε τη νοµολογία και, κυρίως, µετά τις αλλαγές του ν. 4782/2021

10.20 – 10.40

10.40 – 11.00

Ασπασία Καλαφάτη, Εφέτης ∆.∆.
Η αρχή της τυπικότητας στο στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής του αναδόχου. Κάµψη της από την αρχή της
επιείκειας. Νοµολογιακά δεδοµένα

11.20 – 11.40

Μαρία Αλεξοπούλου, ∆.Ν., Πρωτοδίκης ∆.∆.
Το έννοµο συµφέρον του αποκλεισθέντος διαγωνιζόµενου να
επιδιώξει τον αποκλεισµό ανταγωνιστών του, κατά το στάδιο πριν
την ανάθεση της δηµόσιας σύµβασης
∆ιάλειµµα

Κλεοπάτρα Καλλικάκη. ∆.Ν., Εφέτης ∆.∆.
Ενοποίηση δικαιοδοσίας εκδίκασης διαφορών, που αναφύονται
στο στάδιο εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων

13.00 – 13.20

Χαράλαµπος Χρυσανθάκης, Καθηγητής ∆ιοικητικού ∆ικαίου-∆ιοικητικών Θεσµών ΕΚΠΑ

Η δυνατότητα εναγωγής του ∆ηµοσίου στο πλαίσιο της εκτέλεσης
της δηµόσιας σύµβασης
13.20 – 13.40

Γεώργιος Τράντας, Νοµικός Σύµβουλος της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ, Καθηγητής ∆ιοικητικού και Συγκριτικού ∆ηµοσίου ∆ικαίου της Σχολής Ευελπίδων

Ένας νέος θεσµός: Ο ιδιωτικός φορέας επίβλεψης

Σταυρούλα Καρατζά, Νοµική Σύµβουλος ΑΕΠΠ-∆ικηγόρος
Η προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ ως φίλτρο διήθησης
της διαφοράς και ως µηχανισµός αποτελεσµατικής προστασίας των
οικονοµικών φορέων, κατά το προσυµβατικό στάδιο των δηµοσίων συµβάσεων

11.00 – 11.20

12.40 – 13.00

Ηλίας Κοκκίνης, ∆ικηγόρος, µέλος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης
Η εισαγωγή του “νέου” ένδικου βοηθήµατος της αίτησης αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης στις προσυµβατικές διαφορές
(ν. 4782/2021) - αξιολόγηση, εφαρµογή και προοπτικές

Ιωάννης Κίτσος, τ. Πρόεδρος Κλιµακίου ΑΕΠΠ, ∆.Ν., ∆ικηγόρος
Περί του εν Ελλάδι κρατούντος συστήµατος επίλυσης διαφορών
εκ συµβάσεων εκτέλεσης δηµοσίων έργων

Α΄ Συνεδρία
Συντονιστής:

Ειρήνη Σαρπ, Πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας ε.τ.

∆εξίωση

13.40 – 14.00

Μουσικό πρόγραµµα µε τη Φιλαρµονική Ορχήστρα του ∆ήµου
Τρίπολης.

14.00 – 16.00

∆εξίωση στον κήπο του Αποστολοπούλειου Πνευµατικού Κέντρου.

18.00 – 19.00

Ιστορικός περίπατος στην πόλη της Τρίπολης, µε έµφαση στην
ιστορία, στην αρχιτεκτονική και στην πολεοδοµία της πόλης. (Σηµείο συνάντησης, η κεντρική είσοδος του ∆ικαστικού Μεγάρου
Τρίπολης).

