
    

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, 25/05/2020

                        Αρ. Πρωτ : οικ. 112619/28325

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-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: «Πρόσκληση για  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής»

mailto:kalogeropoulou@arcadia.gr
mailto:kalogeropoulou@arcadia.gr
mailto:kalogeropoulou@arcadia.gr
mailto:kalogeropoulou@arcadia.gr
mailto:kalogeropoulou@arcadia.gr
mailto:mariakarali77@gmail.com
mailto:mariakarali77@gmail.com
mailto:mariakarali77@gmail.com
mailto:mariakarali77@gmail.com
mailto:mariakarali77@gmail.com


  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

Σας  καλούμε  να  συμμετάσχετε στην   συνεδρίαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που  θα
πραγματοποιηθεί, μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ,  στις 29/5/2020, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 10:30
π.μ. για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα , κατ’  εφαρμογή :

1. Των διατάξεων    της παρ. 1 του άρθρου 167  του άρθρου 175-177 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”.

4. Την  με  αριθμ.  Πρωτ.  1822/16-3-2020  (ΑΔΑ:  ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004)  εγκύκλιο  του  Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί “Παροχής διευκρινήσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή
της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr”.

Σημειώνεται  δε,   ότι  οι  αποφάσεις  που  θα  ληφθούν κατά  τη  παρούσα   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.
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

4348/631 Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολο-
γητικών προσωρινού αναδόχου του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ,
ΥΠΟΕΡΓΟ:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ  ΓΥ-
ΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΑΓΙΑΣ  ΤΡΙΑΔΑΣ»,  π/υ
500.000 ευρώ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



2. 107123/17057
Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας   του
έργου:“ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ  ΕΡΓΑ  ΝΟΜΟΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ,  ΥΠΟΕΡΓΟ:
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ” ,
π/υ : 600.000 ευρώ, αναδόχου ΕΛ.ΤΕ. ΕΠΕ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

3. 105224/16699
Έγκριση  πρακτικού  ελέγχου
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου –
κατακύρωσης  του  έργου:  “
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ  ΕΡΓΑ  ΝΟΜΟΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ,  ΥΠΟΕΡΓΟ:  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ”, π/υ 175.000 ευρώ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

4. 105543/16743
Μερική τροποποίηση απόφασης 511/2020
Οικονομικής Επιτροπής 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

5. 107861/17170
Έγκριση  πρακτικού   της  Επιτροπής
αξιολόγησης  του   Συνοπτικού
Διαγωνισμού της αριθ. 204/2020 (ΑΔΑΜ:
20PROC006405113)  Διακήρυξης  για  την
προμήθεια:  α)  προκατασκευασμένης
αίθουσας  διδασκαλίας  για  την  κάλυψη
αναγκών  του  Μουσικού  Σχολείου
Άργους,  β)  προκατασκευασμένης
αίθουσας WC για την κάλυψη αναγκών
του  Μουσικού  Σχολείου  Άργους  και  γ)
προκατασκευασμένης  αίθουσας
διδασκαλίας  για  τις  ανάγκες  του
Δημοτικού  Σχολείου  Σκαφιδακίου και
οριστική  κατακύρωση  των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ



6. 109178/17352
1.  Έγκριση  διενέργειας  Ηλεκτρονικού,
ανοικτού,  άνω  των  ορίων,  μειοδοτικού
διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Αργολίδας,  για τα σχολικά έτη 2020-21,
2021-22  &  2022-23,  συνολικού
προϋπολογισμού  18.118.997,67  €
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  και
δικαιωμάτων  προαίρεσης-παράτασης  και
με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον
συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά βάσει τιμής

2.  Έγκριση των  όρων της  διακήρυξης  και
περίληψης

3. Συγκρότηση  επιτροπής διενέργειας και
Αξιολόγησης  προσφορών  του
Διαγωνισμού

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

7. 107877/743
1)Ορισμός δικαστικών επιμελητών για την
επίδοση  αντιγράφων  στο  πλαίσιο  της
συζήτησης  ενώπιον  του  Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ναυπλίου κατά τη δικάσιμο
αυτού  στις  24/9/2020   της  αίτησης  –
κλήσης ΠΕ Αργολίδας για τον καθορισμό
προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης
ιδιοκτητών  ακινήτων  που
απαλλοτριώθηκαν για την κατασκευή του
έργου:  “Βελτίωση  Εθνικής  Οδού
Ναυπλίου – Άργους (Χ.Θ. 00-0+828” 

2)Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης
για  την  αμοιβή  των  ορισθέντων
δικαστικών  επιμελητών

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 



8.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

318163/61900
1.  Έγκριση  συγκρότησης  επιτροπής
αξιολόγησης  διενέργειας  και
παρακολούθησης  για  την  προμήθεια
προσωπικών  Η/Υ  και  οθονών,
πολυμηχανημάτων  και  εκτυπωτικών
μηχανημάτων  με  σετ  τόνερ  καθώς  και
αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων
για  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  της  ΠΕ
Κορινθίας, των Δ/νσεων Εκπαίδευσης και
του ΚΕΣΥ Ν. Κορινθίας

2.  Έγκριση  των  όρων,  για  τη  διενέργεια
Ανοικτού,  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού
κάτω  των  ορίων  για  την  προμήθεια
προσωπικών  Η/Υ  και  οθονών,
πολυμηχανημάτων  και  εκτυπωτικών
μηχανημάτων  με  σετ  τόνερ  καθώς  και
αναλωσίμων  εκτυπωτικών  μηχανημάτων
για  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  της  ΠΕ
Κορινθίας, των Δ/νσεων Εκπαίδευσης και
του ΚΕΣΥ Ν.  Κορινθίας,  προϋπολογισμού
140.000,00 συμπ. ΦΠΑ 24 %.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

9. 100193/19101 Έγκριση  πρακτικού  της  Επιτροπής
διενέργειας,  αξιολόγησης  και
παρακολούθησης  του  υπ’  αριθμ.
οίκ.318500/61969/22-11-2019
ηλεκτρονικού  ανοικτού,  κάτω  των  ορίων,
μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  τη
διενέργεια  ανοιχτού  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού  για  τη μεταφορά  ατόμων
ΑμεΑ  από  και  προς  το  «Ευθύμειο
Κέντρο»,  προϋπολογισμού  187.380,61€
συμπ.Φ.Π.Α.  24%  και  δικαιωμάτων
προαίρεσης.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
10. 102469/19600

Έγκριση  πρακτικού   της  επιτροπής
αξιολόγησης  υπηρεσιακών  επιβατικών
οχημάτων  Περιφερειακής  Ενότητας
Κορινθίας  για  την  απόσυρση  ,  λόγω
ακαταλληλότητας   οχημάτων  της  ΠΕ
Κορινθίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ



11. 110458/21207
Έγκριση πρακτικών Γ και Δ του υπ’ αριθμ.
3/2020 ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
ανάθεση  υλοποίησης  του  έργου:
«Ανάδειξη  εργολάβων  για  τον  από
εδάφους  δολωματικό  ψεκασμό
ελαιοδέντρων  στα  πλαίσια  του
Προγράμματος  Συλλογικής
Καταπολέμησης  του  Δάκου  της  Ελιάς
έτους 2020 στο Νομό Κορινθίας».

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

12.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ

108344/14466
Έγκριση  Συμβατικών  Τευχών,  Διακήρυξης
Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και
Φακέλου  Ασφαλείας  και  Υγείας  (Φ.Α.Υ.)
και  σύσταση  της  επιτροπής  διεξαγωγής
του  διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  του
έργου:  «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΟΥ
Κ.Υ.ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ» π/υ: 180.000,00 €

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

13. 111046/14760
Έγκριση  Συμβατικών  Τευχών,  Διακήρυξης
Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και
Φακέλου  Ασφαλείας  και  Υγείας  (Φ.Α.Υ.)
για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΗΣ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΟΔΟΥ  32  ΜΟΛΑΟΙ-
ΕΛΑΙΑ  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΟΔΟΥ  36
ΕΛΑΙΑ-ΑΣΩΠΟΣ-ΔΑΙΜΟΝΙΑ»  π/υ:
600.000 €

Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  

14.  111043/14759
Έγκριση  Συμβατικών  Τευχών,
Διακήρυξης  Σχεδίου  Ασφαλείας  και
Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φακέλου Ασφαλείας
και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για την εκτέλεση του
έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΤΗΣ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΟΔΟΥ 34 ΒΕΛΙΕΣ-ΔΑΙΜΟΝΙΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ»,
π/υ: 340.000 €

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



15. 106391/14237
Έγκριση  Συμβατικών  Τευχών,  Διακήρυξης
Σχεδίου  Ασφαλείας  &  Υγείας  (Σ.Α.Υ.)  και
Φακέλου Ασφαλείας & Υγείας (Φ.Α.Υ.) για
την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΜΕ  ΑΡΙΘΜΟ  1  ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΟΔΟΥ
ΣΠΑΡΤΗ  -  ΑΓ.  ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΡΟΡΙ  -
ΜΥΣΤΡΑΣ» π/υ: 200.000 €

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
16. 108342/14465

Έγκριση  Συμβατικών  Τευχών,  Διακήρυξης
Σχεδίου  Ασφαλείας  &  Υγείας  (Σ.Α.Υ.)  και
Φακέλου Ασφαλείας & Υγείας (Φ.Α.Υ.) για
την  εκτέλεση του έργου  «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ
Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ » π/υ: 600.000 €

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
17. 101169/13393

Έγκριση  του  υπ’  αριθ.4  πρακτικού  της
Επιτροπής  Διαγωνισμού,  κατακύρωση
αποτελέσματος  του  ηλεκτρονικού
ανοικτού  άνω των ορίων Διαγωνισμού ,
με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον
συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη
αναδόχου  για  το  έργο «Ανάδειξη
εργολάβων  για  τον  από  εδάφους
ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του
Προγράμματος  Συλλογικής
Καταπολέμησης  του  Δάκου  της  Ελιάς
έτους  2020  της  Π.Ε.  Λακωνίας”  π/υ:
982.351,31ευρώ  με ΦΠΑ(13%) 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
18. 102906/13588

Έγκριση  ανάθεσης  έργου  στους
προσωρινούς  μειοδότες  για  το
διαγωνισμό  ανάδειξης  εργολάβων
ψεκασμών  προγράμματος  δακοκτονίας
2020  στην  Π.Ε.  Λακωνίας  σε  εφαρμογή
του Ν.4673/2020 (52/Α/2020)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ



19. 102528/13575
Έγκριση  του  υπ’  αριθ.3  πρακτικού  της
Επιτροπής  Διαγωνισμού,  κατακύρωση
αποτελέσματος  του   ανοικτού  άνω  των
ορίων  Διαγωνισμού,  με  κριτήριο
ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει
τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για το
έργο: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από
εδάφους  ψεκασμό  ελαιοδένδρων  στα
πλαίσια  του  Προγράμματος  Συλλογικής
Καταπολέμησης  του  Δάκου  της  Ελιάς
έτους  2020  της  Π.Ε.  Λακωνίας»,  π/υ:
982.351,31 ευρώ  με ΦΠΑ (13%)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

20. 108645/14482
Ορισμός  γραμματέα  στην  επιτροπή
διενέργειας διαγωνισμού δακοκτονίας με
αρ.  550/4-5-2020 και  αντικατάσταση του
αναπληρωτή γραμματέα λόγω μετάταξης
στο  πλαίσιο  του  διαγωνισμού  για  την
ανάδειξη  αναδόχου   για  το  έργο
«Ανάδειξη  εργολάβων  για  τον  από
εδάφους  ψεκασμό  ελαιοδένδρων  στα
πλαίσια  του  προγράμματος  Συλλογικής
Καταπολέμησης  του  Δάκου  της  Ελιάς
έτους  2020  άγονα  τμήματα  π/υ
121.174.00 χωρίς ΦΠΑ  και 136.926.,62 με
ΦΠΑ με σύντμηση προθεσμίας λόγω του
επείγοντος της ΠΕ Λακωνίας”

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ



21. 102525/13574
Έγκριση  του  υπ’  αριθ.5/18.5.2020
πρακτικού της Έπιτροπής Διαγωνισμού,
κατακύρωση  αποτελέσματος  του
ηλεκτρονικού  ανοικτού άνω των ορίων
Διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
ανάδειξη  αναδόχου  για  το  έργο
«Ανάδειξη  εργολάβων  για  τον  από
εδάφους  ψεκασμό  ελαιοδένδρων  στα
πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής
Καταπολέμησης  του  Δάκου  της  Ελιάς
έτους  2020  της  Π.Ε.  Λακωνίας»,   π/υ:
982.351,31 € με ΦΠΑ (13%)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
22.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
20636

Έγκριση  ματαίωσης  διαδικασίας
δημοπράτησης  του  έργου:
“ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ  Τ.Κ.
ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΜΕΣΣΗΝΗΣ  Π.Ε.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ”,  π/υ:  247.000  ευρώ,  κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου106
παρ.2β΄ του Ν.4412/2016 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

23. 22358
Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού ανοικτής
διαδικασίας  μέσω  ΕΣΗΔΗΣ   για  την
επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
“ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 82ης Ε.Ο. ΤΜΗΜΑ
ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ  –  ΜΕΣΣΗΝΗ”  π/υ:247.000
ευρώ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

24. 22359
Έγκριση  2ου  πρακτικού  της  Επιτροπής
διαγωνισμού  ελέγχου  δικαιολογητικών
του  προσωρινού  αναδόχου  του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ
για  την  ανάδειξη  αναδόχου  του  έργου:
“ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΦΥΤΙΚΗΣ  ΓΗΣ
ΚΑΙ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΣΤΟ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2020)” π/
υ 60.000 ευρώ με ΦΠΑ 24%

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



25.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ

74964/18014
Έγκριση  πρακτικού  (1)  της  επιτροπής
παραλαβής  του  αντικειμένου  των
συμβάσεων  παροχής  υπηρεσιών  που
συνάπτονται  για  το  διαγωνισμό
ανάδειξης  εργολάβων  για  τον  απο
εδάφους  δολωματικό  ψεκαμσό
ελαιοδέντρων  έτους  2019  στην  ΠΕ
Αρκαδίας  περί  της  ένστασης  της
εργολάβου Καταβόλου Ειρήνης

ΔΑΟΚ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

26. 104512/26462
Έγκριση  πρακτικού  δημοπρασίας  και
κατακύρωσης του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ  ΟΔΟΥ  Τ.Κ.  ΠΡΑΣΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ
Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ” π/υ: 24.400 ευρώ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

27. 14461/101
Αποδοχή  ή  μη  γνωμοδότησης  της
δικηγόρου που υπηρετεί με πάγια έμμισθη
εντολή στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ
Λακωνίας  σχετικής  με  το  έργο:
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΤΟΥ  ΔΡΟΜΟΥ
ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΙ-  ΜΑΡΜΑΡΙΑ”,  π/υ 100.000
ευρώ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΝΟΜΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΠΕ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

28. 107461/27110 Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού , τευχών  και όρων 
Δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής 
Διαγωνισμού  του έργου : «  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – 
ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
» π/υ   400.000  €      

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



29. 107463/27111  Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού , τευχών  και όρων 
Δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής 
Διαγωνισμού  του έργου : 

«  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΑΡΕΑ – ΜΑΥΡΙΚΙ - 
ΒΕΡΒΕΝΑ »  π/υ   600.000  €       

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

30.
ΕΔΡΑΣ

97136/24495  Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού, των Τευχών Δημοπράτησης 
και της συγκρότησης Επιτροπής 
Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: 
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ.E. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», π/υ: 550.000 ευρώ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

   

31. 99372/25093 Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού, των Τευχών Δημοπράτησης
και της συγκρότησης Επιτροπής 
Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
ΑΣΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ», π/υ: 290.000 
ευρώ.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

32. 99365/25089
Έγκριση  διενέργειας  ηλεκτρονικού

Διαγωνισμού,  των  Τευχών
Δημοπράτησης  και  της  συγκρότησης
Επιτροπής  Διαγωνισμού  για  το  έργο
με  τίτλο:  «ΕΡΓΑ  ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΤΗΣ  ΠΑΡΑΛΙΑΣ  Δ.Ε.
ΑΙΠΕΙΑΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»  ,
π/υ: 3.500.000 ευρώ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



33. 102474/25905 Έγκριση   παράτασης της Συμβατικής 
Προθεσμίας Περάτωσης των εργασιών 
κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΠΑΡΑΔΡΟΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΒΑΣΗ 
ΣΚΟΠΗΣ-ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΕΩΣ ΔΙΑΒΑΣΗ 
ΜΑΚΡΗΣ», 
πρ/σμού: 5.050.000 ευρώ συμπ.ΦΠΑ, 
αναδόχου:  «Κ.Α.Γ.  ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

34. 104271/26401
Έγκριση  αναμόρφωσης  των  οικονομικών
στόχων  του  Ο.Π.Δ.  οικ.  έτους  2020  της
Περιφέρειας Πελοποννήσου 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  &
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

35. 110068/27840
Κατάρτιση  σχεδίου  5ης  αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2020
Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  &
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

36. 103922/737
Ορισμός  δικηγόρου  για  τη  παροχή
γνωμοδότησης  επί  ερωτήματος  της
Δ/νσης  Δημόσιας  Υγείας  και  Κοινωνικής
Μέριμνας ΠΕ Αρκαδίας

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

37. 111768/755
Διεύρυνση    της  χορηγηθείσας  προς  την
δικηγόρο  Αθηνών  κα  Ελισσάβετ
Παπαγεωργίου,  εντολής 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

38.
Ορισμός  δικηγόρου  για  τη  νομική
υποβοήθηση  της  Περιφέρειας
Πελοποννήσου  σχετικά  με  την  πληρωμή
αναδόχου

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ   Π.   ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ


	Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:“ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ” , π/υ : 600.000 ευρώ, αναδόχου ΕΛ.ΤΕ. ΕΠΕ
	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – κατακύρωσης του έργου: “ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ”, π/υ 175.000 ευρώ
	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	Μερική τροποποίηση απόφασης 511/2020 Οικονομικής Επιτροπής
	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
	Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού της αριθ. 204/2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006405113) Διακήρυξης για την προμήθεια: α) προκατασκευασμένης αίθουσας διδασκαλίας για την κάλυψη αναγκών του Μουσικού Σχολείου Άργους, β) προκατασκευασμένης αίθουσας WC για την κάλυψη αναγκών του Μουσικού Σχολείου Άργους και γ) προκατασκευασμένης αίθουσας διδασκαλίας για τις ανάγκες του Δημοτικού Σχολείου Σκαφιδακίου και οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
	1. Έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού, ανοικτού, άνω των ορίων, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αργολίδας, για τα σχολικά έτη 2020-21, 2021-22 & 2022-23, συνολικού προϋπολογισμού 18.118.997,67 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης-παράτασης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
	2. Έγκριση των όρων της διακήρυξης και περίληψης
	3. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών του Διαγωνισμού
	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
	1)Ορισμός δικαστικών επιμελητών για την επίδοση αντιγράφων στο πλαίσιο της συζήτησης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου κατά τη δικάσιμο αυτού στις 24/9/2020 της αίτησης – κλήσης ΠΕ Αργολίδας για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν για την κατασκευή του έργου: “Βελτίωση Εθνικής Οδού Ναυπλίου – Άργους (Χ.Θ. 00-0+828”
	2)Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την αμοιβή των ορισθέντων δικαστικών επιμελητών
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
	1. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης διενέργειας και παρακολούθησης για την προμήθεια προσωπικών Η/Υ και οθονών, πολυμηχανημάτων και εκτυπωτικών μηχανημάτων με σετ τόνερ καθώς και αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Κορινθίας, των Δ/νσεων Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Ν. Κορινθίας
	2. Έγκριση των όρων, για τη διενέργεια Ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια προσωπικών Η/Υ και οθονών, πολυμηχανημάτων και εκτυπωτικών μηχανημάτων με σετ τόνερ καθώς και αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Κορινθίας, των Δ/νσεων Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Ν. Κορινθίας, προϋπολογισμού 140.000,00 συμπ. ΦΠΑ 24 %.
	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
	Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης υπηρεσιακών επιβατικών οχημάτων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας για την απόσυρση , λόγω ακαταλληλότητας οχημάτων της ΠΕ Κορινθίας.
	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
	Έγκριση πρακτικών Γ και Δ του υπ’ αριθμ. 3/2020 ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 στο Νομό Κορινθίας».
	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
	Έγκριση Συμβατικών Τευχών, Διακήρυξης Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και σύσταση της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Κ.Υ.ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ» π/υ: 180.000,00 €
	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	Έγκριση Συμβατικών Τευχών, Διακήρυξης Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 32 ΜΟΛΑΟΙ-ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 36 ΕΛΑΙΑ-ΑΣΩΠΟΣ-ΔΑΙΜΟΝΙΑ» π/υ: 600.000 €
	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	Έγκριση Συμβατικών Τευχών, Διακήρυξης Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 34 ΒΕΛΙΕΣ-ΔΑΙΜΟΝΙΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ», π/υ: 340.000 €
	Έγκριση Συμβατικών Τευχών, Διακήρυξης Σχεδίου Ασφαλείας & Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φακέλου Ασφαλείας & Υγείας (Φ.Α.Υ.) για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΡΟΡΙ - ΜΥΣΤΡΑΣ» π/υ: 200.000 €
	Έγκριση Συμβατικών Τευχών, Διακήρυξης Σχεδίου Ασφαλείας & Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φακέλου Ασφαλείας & Υγείας (Φ.Α.Υ.) για την εκτέλεση του έργου «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ » π/υ: 600.000 €
	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	Έγκριση του υπ’ αριθ.4 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων Διαγωνισμού , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 της Π.Ε. Λακωνίας” π/υ: 982.351,31ευρώ με ΦΠΑ(13%)
	Έγκριση ανάθεσης έργου στους προσωρινούς μειοδότες για το διαγωνισμό ανάδειξης εργολάβων ψεκασμών προγράμματος δακοκτονίας 2020 στην Π.Ε. Λακωνίας σε εφαρμογή του Ν.4673/2020 (52/Α/2020)
	Έγκριση του υπ’ αριθ.3 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατακύρωση αποτελέσματος του ανοικτού άνω των ορίων Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 της Π.Ε. Λακωνίας», π/υ: 982.351,31 ευρώ με ΦΠΑ (13%)
	Ορισμός γραμματέα στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού δακοκτονίας με αρ. 550/4-5-2020 και αντικατάσταση του αναπληρωτή γραμματέα λόγω μετάταξης στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 άγονα τμήματα π/υ 121.174.00 χωρίς ΦΠΑ και 136.926.,62 με ΦΠΑ με σύντμηση προθεσμίας λόγω του επείγοντος της ΠΕ Λακωνίας”
	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
	Έγκριση του υπ’ αριθ.5/18.5.2020 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων Διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 της Π.Ε. Λακωνίας», π/υ: 982.351,31 € με ΦΠΑ (13%)
	Έγκριση ματαίωσης διαδικασίας δημοπράτησης του έργου: “ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Τ.Κ. ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ”, π/υ: 247.000 ευρώ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου106 παρ.2β΄ του Ν.4412/2016
	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 82ης Ε.Ο. ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ – ΜΕΣΣΗΝΗ” π/υ:247.000 ευρώ
	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2020)” π/υ 60.000 ευρώ με ΦΠΑ 24%
	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	Έγκριση πρακτικού (1) της επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται για το διαγωνισμό ανάδειξης εργολάβων για τον απο εδάφους δολωματικό ψεκαμσό ελαιοδέντρων έτους 2019 στην ΠΕ Αρκαδίας περί της ένστασης της εργολάβου Καταβόλου Ειρήνης
	ΔΑΟΚ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
	Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωσης του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΠΡΑΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ” π/υ: 24.400 ευρώ
	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης της δικηγόρου που υπηρετεί με πάγια έμμισθη εντολή στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Λακωνίας σχετικής με το έργο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΙ- ΜΑΡΜΑΡΙΑ”, π/υ 100.000 ευρώ
	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
	
	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, των Τευχών Δημοπράτησης και της συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δ.Ε. ΑΙΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», π/υ: 3.500.000 ευρώ
	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	αναδόχου: «Κ.Α.Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	Έγκριση αναμόρφωσης των οικονομικών στόχων του Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2020 της Περιφέρειας Πελοποννήσου
	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
	Κατάρτιση σχεδίου 5ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 Περιφέρειας Πελοποννήσου.
	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
	Ορισμός δικηγόρου για τη παροχή γνωμοδότησης επί ερωτήματος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Αρκαδίας
	ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
	Διεύρυνση της χορηγηθείσας προς την δικηγόρο Αθηνών κα Ελισσάβετ Παπαγεωργίου, εντολής
	ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
	Ορισμός δικηγόρου για τη νομική υποβοήθηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετικά με την πληρωμή αναδόχου
	ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

