
    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/νση:   Πλατεία Εθνάρχου  Μακαρίου

   Τ.Κ. 22131 Τρίπολη

Πληροφορίες: Μαρία Καραλή

                           Γιώτα Καλογεροπούλου                        

Τηλέφωνο:  2713.601168

                       2713.601112

 Fax:              2713.601175

E-mail:          mariakarali77@gmail.com

                      katsoula@arcadia.gr

                      kalogeropoulou@arcadia.gr

 

  

       

                             

                                     

                                      Τρίπολη,31/03 /2020

                        Αρ. Πρωτ : οικ. 76265/18398

ΠΡΟΣ : 

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής  

Επιτροπής (με e-mail)

1. ΚΑΠΕΛΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

2.  ΒΕΡΟΥΤΗ  ΘΕΟΔΩΡΟ

3.  ΤΖΙΝΙΕΡΗ ΝΙΚΩΝΑ

4.  ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΝΔΡΕΑ

5.  ΣΑΡΔΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

6.  ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

7.  ΠΕΤΡΙΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ

8.  ΤΖΑΝΕΤΕΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

9.  ΜΠΟΖΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

10. ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΗ

(στους οποίους εφιστούμε την προσοχή

ότι   σε  περίπτωση  κωλύματος  τους

οφείλουν   να  ειδοποιήσουν  τον

αναπλήρωτή τ  o  υς  )

ΚΟΙΝ/ΣΗ: 

1)Αναπληρωματικά  μέλη  της  Οικονομικής

Επιτροπής (με e-mail)

2)κ. Περιφερειάρχη (με e-mail)

3)κ. Εκτελεστικό Γραμματέα (με e-mail)

4)κ.κ.  Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες (με e-
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mail)

5)κ. κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών 

Ενοτήτων Αργολίδας , Αρκαδίας ,Κορινθίας , 

Λακωνίας  και Μεσσηνίας (με e-mail)

6) κ.  κ.  Επικεφαλής  Παρατάξεων  που  δεν

συμμετέχουν στην Ο.Ε. (με e-mail)

ΘΕΜΑ: « Κατεπείγουσα πρόσκληση για  δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής»

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ   κατεπείγουσα  συνεδρίαση της Οικονομικής

Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί  στις 31/3/2020, ημέρα Τρίτη   και ώρα   13:00 μ.μ.  για τη λήψη

απόφασης στα παρακάτω θέματα , κατ’  εφαρμογή :

1. Των διατάξεων    της παρ. 1 του άρθρου 167 και του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-

2010),  “Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -  Πρόγραμμα

Καλλικράτης”,  όπως τροποποιήθηκαν   και ισχύουν.  

2. Της εκ  της  ευθείας  και  ρητής   πρόβλεψης  των διατάξεων  του  άρθρου 10  της  αριθμ.  11  Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.

3.  Της αριθμ.  πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών

περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών  και των εποπτευόμενων Νομικών

τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού CONID-19”.

Η συνεδρίαση έχει τη μορφή του κατεπείγοντος χαρακτήρα καθότι : 

Επί του 1ου θέματος  :   όπως είχε ενημερωθεί η Οικονομική Επιτροπή στην συνεδρίαση της 26ης

Μαρτίου 2020 σήμερα, 31/3/2020, είναι η καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία μπορεί να ληφθεί

απόφαση  λόγω της λήξης ισχύος της εγγυητικής επιστολής και με δεδομένο ότι στις 30/3/2020 ελήφθη

σχετική απόφαση – γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.

Επί  του  2ου  θέματος:  είναι  επείγουσα  η  ανάγκη  κάλυψης  αναγκών  προσωπικού  για  την

αντιμετώπιση της διασποράς του  κορωνοϊου και της αντίστοιχης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.



Σημειώνεται δε,  ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα, δια περιφοράς, συνεδρίαση

θ’ ανακοινωθούν  από τον κ.Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της

διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19.

Α/Α Περιφερειακή 

Ενότητα 

Αρ. Πρωτ.                            Θέματα 

 

1.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

16003
Λήψη απόφασης σχετικής με:

α) την απόρριψη προσφοράς προσωρινού

μειοδότη  ΚΑΣΤΑΤ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΑΤΕ

στο έργο:

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ–ΟΔΙΚΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ–

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ  ΣΤΗΝ

24η  ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΟΔΟ  ΠΕ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

(ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΗ 22ης ΚΑΙ 24ης ΕΠ.Ο.

ΑΡΣΙΝΟΗ-ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΠΥΛΗ)”  

π/υ  κατά  τη  μελέτη   247.000Ε  με  ΦΠΑ

24% (Α/Α 82682 διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ)

β)την κατάπτωση εγγυητικής συμμετοχής

και ματαίωσης διαδικασίας ανάθεσης της

σύμβασης

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ



2.
ΕΔΡΑΣ

76385/257
Έγκριση: 

α)  σύναψης  συμβάσεων  ορισμένου

χρόνου διάρκειας έως 4 μήνες για κάλυψη

κατεπειγουσών  αναγκών  την

αντιμετώπιση της διασποράς του  COVID-

19 και 

β)  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού

για  την  πρόσληψη  του  προσωπικού

σύμφωνα  με  την  παρ.  2  του  άρθρου

εικοστού  τετάρτου  της  από  14-3-2020

ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/Α/2020)

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ   Π.   ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
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