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Τρίπολη, 07/01/2021 

Αρ. Πρωτ : οικ. 2395/904 

 

 

ΠΡΟΣ :  

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (με e-

mail) 

(στους οποίους εφιστούμε την προσοχή ότι σε 

περίπτωση κωλυματός τους οφείλουν να 

ειδοποιήσουν τον αναπληρωτή τoυς) 

 

 

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 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής» 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα 

πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 11/01/2021, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 

10:30 π.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 με αρ. 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 COVID-19”. 

4.Τηνμε αρ. 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. 

 

 

 

 

 



 

 

A/A Π.Ε. Α.Π. ΘΕΜΑΤΑ  

1.  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 313546/48947 Έγκριση πρακτικών (Α & Β) επιτροπής 

αξιολόγησης προσφορών διαγωνισµού  

για την ανάθεση υπηρεσιών νέων 

δροµολογίων µεταφοράς µαθητών 

χωρικής αρµοδιότητας ΠΕ Αργολίδας 

για το σχολικό έτος 2020-2021. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

2.   320375/50017 Ενηµέρωση της Οικονοµικής 

Επιτροπής και λήψη απόφασης επί της 

1/23-11-2020 απόφασης της Τριµελούς 

Επιτροπής Ενστάσεων. 

∆ΑΟΚ 

3.   320276/50010 Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής 

διαγωνισµού µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για τη 

σύναψη ∆ηµόσιας Σύµβασης του έργου 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 

∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ», π/ύ 

550.000 € (µε ΦΠΑ). 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

4.   318796/49738 Έγκριση του πρακτικού δηµοπρασίας 

του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ 

ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ 

ΚΥΚΛΩΝΑ ‘‘ΖΟΡΜΠΑ’’, 

ΥΠΟΕΡΓΟ:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ», π/ύ 680.000 

€ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 



5.   302305/47541 Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής 

διαγωνισµού µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για τη 

σύναψη δηµόσιας σύµβασης του έργου 

«Συντηρήσεις – Ασφαλτοστρώσεις  

οδικού δικτύου ΠΕ Αργολίδας», για το 

Υποέργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΟ7 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΓΟΣ – ΚΟΥΤΣΟΠΟ∆Ι», 

π/ύ 800.000 € 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

6.  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 318044/64269 Α. Έγκριση πρακτικού του 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε τίτλο 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ», 

π/ύ 300.000 €. 

Β. Καθορισµός ηµεροµηνίας και ώρας 

αποσφράγισης του (υπό)φακέλου 

οικονοµικής προσφοράς του 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού. 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

7.   14434 Έγκριση παράτασης παραχώρησης 

χρήσης, κρατικού µηχανήµατος έργου 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

∆ΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 

ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 

∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

8.   317738/64227 Έγκριση τευχών και ορών διακήρυξης, 

δηµοπράτηση και συγκρότηση 

επιτροπής διαγωνισµού του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΡΓΟΥ ΨΑΡΙΟΥ», π/ύ 100.000 € 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

9.   317754/64230 Έγκριση τευχών και ορών διακήρυξης, 

δηµοπράτηση και συγκρότηση 

επιτροπής διαγωνισµού του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

∆ΙΚΤΥΩΝ ΤΟΕΒ ΦΕΝΕΟΥ». π/ύ 

180.000 € 



∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

10.   320031/64615 Έγκριση παράτασης συνολικής 

προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών, 

µε αναθεώρηση µέχρι 28/02/2021 του 

έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – 

∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ – ΕΠ. Ο∆ΟΥ ΒΕΛΟ 

– ΣΤΙΜΑΓΚΑ – ΝΕΜΕΑ», π//υ 

5.000.000 € 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

11.   16/2 Έγκριση όρων διακήρυξης, 

δηµοπράτησης και συγκρότησης 

επιτροπής διαγωνισµού της  µελέτης 

«ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠ. Ο. 

ΦΕΝΕΟΥ ΦΡΑΓΜΑ ΛΙΜΝΗΣ ∆ΟΞΑ 

ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠ. 

Ο. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ – ΤΡΙΚΑΛΑ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

12.  ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 

321257/41657 Έγκριση µαταίωσης της διαδικασίας 

ανάθεσης του έργου «Καθαρισµός 

ρείθρων – οχετών – πρανών – 

ερεισµάτων εθνικού και επαρχιακού 

οδικού δικτύου γεωγραφικής περιοχής 

∆ήµου Σπάρτης και ∆ήµου Ανατολικής 

Μάνης», π/ύ 230.000 €  και ακύρωση 

της υπ’ αριθ. 1684/11-12-2020 (Πράξη 

43) απόφαση σας µε την οποία είχε 

εγκριθεί ο σχετικός διαγωνισµός. 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

13.   321260/41658 Έγκριση µαταίωσης της διαδικασίας 

ανάθεσης του έργου «Καθαρισµός 

ρείθρων – οχετών – πρανών – 

ερεισµάτων εθνικού και επαρχιακού 

οδικού δικτύου γεωγραφικής περιοχής 

∆ήµου Ευρώτα και ∆ήµου 

Μονεµβασίας», π/ύ 230.000 €  και 

ακύρωση της υπ’ αριθ. 1683/11-12-

2020 (Πράξη 43) απόφαση σας µε την 

οποία είχε εγκριθεί ο σχετικός 



διαγωνισµός. 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

14.   1520/165 Έγκριση πρακτικών 1 και 2 της 

επιτροπής αποσφράγισης και 

αξιολόγησης για την ανάθεση 

υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας 

ΠΕ Λακωνίας, για τα σχολικά έτη 

2020-2021, συνολικού π/ύ 115.213,98 

€, συµπερ. των δικαιωµάτων 

προαίρεσης έως 20% και ΦΠΑ και µε 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

15.  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1848 Αποδοχή ή µη γνωµοδότησης του 

δικηγόρου Τρίπολης κ. 

Οικονοµόπουλου Αντώνιου 

προκειµένου να γνωµοδοτήσει επί του 

από 18/05/2020 αιτήµατος του 

∆ηµητρίου Σακκά β) έγκριση αµοιβής  

του. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

16.   ΑΡΚΑΔΙΑΣ 321086/78100 Έγκριση πρακτικού για το πρωτόκολλο 

παραλαβής για το διαγωνισµό 

ανάδειξης εργολάβων για τον από 

εδάφους δολωµατικό ψεκασµό 

ελαιοδένδρων στα πλαίσια του 

προγράµµατος συλλογικής 

καταπολέµησης του δάκου της ελιάς 

έτους 2020 στην ΠΕ Αρκαδίας. 

∆ΑΟΚ  

17.  ΕΔΡΑΣ 312084/1924 Αποδοχή ή µη γνωµοδότησης του 

Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας ΠΕ 

Αργολίδας περί της άσκησης ή µη 

ενδίκων µέσων κατά της υπ΄ αριθ. 

Α481/2020 απόφασης του Τριµελούς 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης 



(Προσφυγή Γεωργίου) 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε∆ΡΑΣ 

18.   ∆.Υ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης 

προσφορών για τον συνοπτικό 

διαγωνισµό σε ευρώ για την ανάθεση 

υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης και 

ηχογράφησης των συνεδριάσεων και  

αποµαγνητοφώνησης των πρακτικών 

για τις συνεδριάσεις του 

Περιφερειακού Συµβουλίου και της 

Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

19.   311793/75634 Έγκριση 3
ης

 παράτασης προθεσµίας 

περαίωσης εργασιών του έργου 

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΗΣ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ 

Ο∆Ο ΣΧΙΝΟΣ –ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ», π/ύ 

1.130.000 € 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

20.   1695/14 Ορισµός δικηγόρου για την άσκηση 

ένδικων µέσων και νοµικών ενεργειών 

για τη προστασία των συµφερόντων 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως 

µετόχου στην ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ 

– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ. 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 



21.   1367/691 Έγκριση παράτασης της υπ’ αριθ. 

10996/2869/17-01-2020 Σύµβασης, για 

τη προµήθεια υγρών καυσίµων των 

υπηρεσιών Έδρας και ΠΕ Αρκαδίας 

Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

22.     Έγκριση σύναψης συµβάσεων 

προσωπικού ορισµένου χρόνου  για 

κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών 

εξαιτίας της ανάγκης λήψης 

προληπτικών και κατασταλτικών 

µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της 

δηµόσιας υγείας από την εµφάνιση 

και  διασπορά του COVID-19 

σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 74 

του Ν.4745/2020 όπως 

αντικαταστάθηκαν από τις όµοιες του 

άρθρο 175 του Ν.4764/2020. 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

23.    Έγκριση ∆ηµόσιου Ανοικτού 

Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού µε 

προφορικές προσφορές για την 

εκµίσθωση του κυλικείου του 

∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας στην 

Τρίπολη που βρίσκεται επί της οδού 

Ναυπλίου 57 στην Τρίπολη. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

24.    Έγκριση Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για 

την «Ανάθεση υπηρεσιών καθαρισµού 

κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών 

Έδρας & Π.Ε. Αρκαδίας, της Α/θµιας 

& Β/θµιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας & 

του Κ.Ε.Σ.Υ. Αρκαδίας», συνολικού 

προϋπολογισµού 

74.400,00€ συµ/νου Φ.Π.Α., των όρων 

της διακήρυξης και της συγκρότησης 

Επιτροπών. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 



25.    Πρόσκληση σε διαπραγµάτευση για 

την παροχή υπηρεσιών µεταφοράς - 

µετακόµισης του συνόλου του πάγιου 

εξοπλισµού και του αρχειακού υλικού 

των ∆/νσεων έδρας και Π.Ε. Αρκαδίας, 

οι οποίες πρόκειται να 

µετεγκατασταθούν στο κτίριο επί της 

οδού Ναυπλίου 57, καθώς επίσης των 

∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας 

Εκπαίδευσης Αρκαδίας και του ΚΕΣΥ 

Αρκαδίας, σε άλλα κτίρια. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

26.   2266/860 Αποδοχή χρηµατοδότησης από το 

πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

(Π∆Ε), ποσού 507.571,04€ 

∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

27.   2559/20 Ορισµός δικηγόρου για την αίτηση 

αναστολής του ∆ήµου Ευρώτα κλπ(συν 

11)ενώπιον του Συµβουλίου της 

Επικρατείας και έγκριση-

διαπραγµάτευση αµοιβής 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

28.   2440/19 Παροχή εντολής για σύνταξη-

κατάθεση πρόσθετου υποµνήµατος στο 

πλαίσιο εκδίκασης αίτησης ακύρωσης 

του ∆ήµου Ευρώτα  ενώπιον του 

Συµβουλίου της Επικρατείας 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ  

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 


