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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου

Τ.Κ. 22131 Τρίπολη

Πληροφορίες: Μαρία Καραλή, Xριστίνα 
Κάτσουλα 

Τηλέφωνο: 2713.601168,-112,-113

E-mail: mariakarali77@gmail.com

katsoula@arcadia.gr

kalogeropoulou@arcadia.gr

                         Τρίπολη, 25/01/2021

        

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)
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ΘΕΜΑ:   «Πρόσκληση  κατεπείγουσας συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής»

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη κατεπείγουσα συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί  με  ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  στις 

27/01/2021, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 09:00 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.
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A/A Π.Ε. Α.Π. ΘΕΜΑΤΑ 

1. ΕΔΡΑΣ 6375 Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής 
Διενέργειας διαπραγμάτευσης για την 
παροχή υπηρεσιών μεταφοράς - 
μετακόμισης του συνόλου του πάγιου 
εξοπλισμού και του αρχειακού υλικού 
των Δ/νσεων έδρας και Π.Ε. Αρκαδίας, οι 
οποίες πρόκειται να μετεγκατα-σταθούν 
στο κτίριο επί της οδού Ναυπλίου 57, 
καθώς επίσης των Δ/νσεων Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας και του 
ΚΕΣΥ Αρκαδίας, σε άλλα κτίρια, 
συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 € 
χωρίς ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Το θέμα είναι κατεπείγον λόγω της άμεσης ανάγκης για έναρξη της μεταφοράς 
των Δ/νσεων έδρας και Π.Ε. Αρκαδίας, όπως αποφασίστηκε και στη συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της 25-01-2021.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
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