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                        Τρίπολη, 14/2/2020

      Αρ. Πρωτ : οικ. 41154/9701

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 αναπληρωτή τ  o  υς  )

 

ΚΟΙΝ: 

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»

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

     Σας προσκαλούμε στην   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στις
24  /2/  2020,  ημέρα    ΔΕΥΤΕΡΑ      και  ώρα    10:30    π.μ.    στο  Κεντρικό  Κτίριο  της  Περιφέρειας
Πελοποννήσου, κατ’ εφαρμογή των  διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-
2010)  όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

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


Α/Α Π.Ε Α.Π.                            ΘΕΜΑΤΑ 

 

1. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 37438/6096 Αποδοχή της με αριθμ. 156/2020 απόφα-
σης της Αρχής Προδικαστικών Προσφυ-
γών (ΑΕΠΠ) και έγκριση πρακτικού δημο-
πρασίας του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗ-
ΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗ-
ΝΙΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ ΣΟΡΜΠΑΣ
ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΒΕΛΑΝΙΣΙΑ – ΑΝ-
ΔΡΙΤΣΑ”
π/υ 195.000 ευρώ ΚΩΔ.ΠΔΕ-
2018ΕΠ82600004 ΕΣΗΔΗΣ 85955 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2.  180   και 32961/5387  Εγκριση παραχώρησης χρήσης  του μηχα-
νήματος ΜΕ 921931Χ (ΜΕ ΦΟΡΤΩΤ.ΧΟΡ-
ΤΟΚ. HYUNDAI 164 HP) στο Δήμο Ερμιονί-
δας για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15)
ημερών προκειμένου να συνδράμει τη Δ/
νση Τεχνικών Εργων στις επεμβάσεις κα-
θαρισμού των ερεισμάτων του Εθνικού 
και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στις 
θέσεις α)ΕΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ- ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ- 
ΚΟΣΤΑΣ, β) ΕΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ- ΚΟΙΛΑΔΑΣ- ΕΡ-
ΜΙΟΝΗΣ – ΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ γ) ΕΟ ΝΑΥ-
ΠΛΙΟΥ- ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΠΕΛΕΗ ΕΩΣ ΚΡΑ-
ΝΙΔΙ)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

3.  33593/5477  Εγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγω-
νισμού, όρων διακήρυξης και επιτροπών 
για τα έργα :
Α) «Προμήθεια προκατασκευασμένης αί-
θουσας διδασκαλίας για την κάλυψη ανα-
γκών του Μουσικού σχολείου Αργους», 
Β) «Προμήθεια προκατασκευασμένης αί-
θουσας WC για την κάλυψη αναγκών του
Μουσικού σχολείου Αργους», 
Γ) «Προμήθεια προκατασκευασμένης αί-
θουσας διδασκαλίας για τις ανάγκες του 
Δημοτικού Σχολείου Σκαφιδακίου», 
Συνολικού Προϋπολογισμού με ΦΠΑ 
52.736,00 € με ΦΠΑ (42.529,03 καθαρή 
αξία)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ



4. 36486/5965 Εγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοι-
κτού διαγωνισμού, όρων διακήρυξης & 
επιτροπών διαγωνισμού για την “Παρο-
χή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακο-
πληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθε-
σίας στους ελαιώνες, στα πλαίσια του 
προγράμματος συλλογικής καταπολέμη-
σης του δάκου της ελιάς έτους 2020 στην 
Π.Ε. Αργολίδας”
προϋπολογισμού 76.451,57 € με ΦΠΑ (κα-
θαρή αξία 67.656,26 €)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

5. 36961/6005 Αποδοχή ή μη  παραχώρησης από την 
ΕΑΣ Αργολίδας, στην Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου- ΠΕ Αργολίδας , χώρου αποθη-
κών του εργοστασίου ΡΕΑ, συνολικής πε-
ρίπου επιφανείας 1000 τ.μ., (νέα αποθή-
κη) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αυ-
τός προς φύλαξη υλικών της Π.Ε. Αργολί-
δας, με σύναψη πρωτοκόλλου παράδο-
σης – παραλαβής και υποχρέωση της Πε-
ριφέρειας Πελοποννήσου την ανάληψη 
του κόστους διαμόρφωσης, την ευθύνη 
φύλαξης και καθαριότητας όλου του ερ-
γοστασίου καθ’ όλη τη διάρκεια της πα-
ραχώρησης ήτοι πέντε (5) έτη.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

6.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 36108/7037  1)Εγκριση των όρων,  για  τη  διενέργεια
συνοπτικού  διαγωνισμού  και  κριτήριο
κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
τιμής, για “την προμήθεια υγρών καυσί-
μων κίνησης και  πετρελαίου  θέρμανσης
για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρε-
σιών της Π.Ε. Κορινθίας της Δ/νσης Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και ΚΕΣΥ”
 συνολικού προϋπολογισμού  59.360,00€
(με Φ.Π.Α. 24%) και  
2)  Εγκριση  συγκρότησης  επιτροπής
αξιολόγησης  διενέργειας  και
παρακολούθησης  του  ανωτέρω
διαγωνισμού
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ



7. 12692/2293 1) Εγκριση όρων του συνημμένου σχεδί-
ου διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνι-
σμού  για  την  ανάθεση  υλοποίησης  του
έργου:  «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγ-
χο  των  δακοπληθυσμών  με  τη  μέθοδο
της  παγιδοθεσίας  με  παγίδες  τύπου
Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμη-
σης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 στην
Περιφερειακή Ενότητα Κορινθία»
προϋπολογισμού  41.764,80  € συμπερι-
λαμβανομένου  ΦΠΑ  13  % (προϋπολογι-
σμός χωρίς ΦΠΑ: 36.960 €,  ΦΠΑ: 4.804,80
€) και
2) Εγκριση συγκρότησης  επιτροπών του 
Προγράμματος Δακοκτονίας 2020 για την
ΠΕ Κορινθίας 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

8. 36114/7040 Εγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτρο-
πής εξέτασης ενστάσεων που ασκούνται 
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτε-
ρη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) 
ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τα άρ-
θρα 127 και 221 του Ν.4412/16, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

9. 38114/7424
Εγκριση  συγκρότησης τριμελούς
επιτροπής  παραλαβής  και
παρακολούθησης  δύο  (2)  μελετών
περιβαλλοντικών  μετρήσεων/
αναλύσεων  αέριας  ρύπανσης  στο  Νομό
Κορινθίας  για  τη  διερεύνηση  των
επιπτώσεων  της  πυρκαγιάς  που
προκλήθηκε  σε  εργοστάσιο  (Μπολάτι
Κορινθίας).
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

10. 37979/7397 Εγκριση  ανάθεσης του  έργου:
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΡΓΟΥ  ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΠΝΙΣΤΡΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ »
π/υ: 120.000,00 €  σύμφωνα με το άρθρο
32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



11.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 50 Εγκριση  α)  τροποποίησης  υφιστάμενων
δρομολογίων  για  το  μήνα  Φεβρουάριο
2020 της από 1/3/2019 (19SYMV004563079
2019-03-05)  σύμβασης  της  κοινοπραξίας
ταξί  “ΕΥΡΩΤΑΣ”  και  β)  τροποποίησης
υφιστάμενων δρομολογίων για το μήνα
Φεβρουάριο 2020
ΤΜΗΜΑ  ΔΙΑ  ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

12. 36806/4562 Εγκριση  της  ομάδας  μελέτης  και  του
ελέγχου  δικ/κών  κατακύρωσης  του
έργου:

«Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης»

στο  μελετητικό  σχήμα-ανάδοχο,
«Σπυρίδων  Μούντριχας  -Taulant  Tozaj»
για υπογραφή σύμβασης εκπόνησης της
πλήρους μελέτης.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

13.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

349034/2973 Αποδοχή  ή  μη  γνωμοδότησης  της  δικη-
γόρου  που  υπηρετεί  με  πάγια  έμμισθη
εντολή στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
ΠΕ Λακωνίας κ.Αλίκης Βελίκα  περί  αιτή-
ματος της ΑΕ με την επωνυμία “ΙΚΤΙΝΟΣ
ΑΕ” , με έδρα την Καλαμάτα για την επι-
στροφή παραβόλου για την υποβολή έν-
στασης   σχετικής  με  το  έργο  “ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-
ΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 82η Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΧΩ-
ΜΑ – ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΙ)” π/υ κατά τη μελέτη
198.580,64 ευρώ.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΛΑΚΩ-
ΝΙΑΣ

14.  6180 Εγκριση  των  όρων  διακήρυξης  και  συ-
γκρότηση  της  επιτροπής  διαγωνισμού
δημοπρασίας  του  έργου  “ΒΕΛΤΙΩΣΗ-
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  1ης ΕΠ.  ΟΔΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑ-
ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΩΝΑΣ (2019)”,
 π/υ 245.000,00€
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



15.  6786 Εγκριση του 1ου πρακτικού του ηλεκτρο-
νικού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και
ανάδειξη μειοδότη του έργου :  “ΣΥΝΤΗ-
ΡΗΣΗ  –  ΟΔΙΚΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ  –  ΑΠΟΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗ  ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ  ΣΤΗΝ  3η
ΕΠΑΡΧ.ΟΔΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΜΗ-
ΜΑ  ΘΟΥΡΙΑ-ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ-  ΧΩΡΑ)” ΣΥ-
ΣΤΗΜ.ΑΡ.  Διαγωνισμού  έργου  στο  ΕΣΗ-
ΔΗΣ: 86846
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

16. 6789 Εγκριση του 1ου πρακτικού του ηλεκτρο-
νικού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και
ανάδειξη μειοδότη του έργου : “ΒΕΛΤΙΩ-
ΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 19Η ΕΠ.ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ  –  ΠΕΡΔΙΚΟΝΕΡΙ-  ΧΡΙΣΤΙΑ-
ΝΟΙ)” 
π/υ κατά τη μελέτη 245.000 ευρώ με ΦΠΑ
24%  (Α/Α  86993  διαγωνισμού  στο  ΕΣΗ-
ΔΗΣ)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

17. 7667 Εγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγω-
νισμού  ελέγχου  των  δικαιολογητικών
του προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρο-
νικού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και
ανάδειξη αναδόχου του έργου : “ΣΥΝΤΗ-
ΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ 82η ΕΘΝΙ-
ΚΗ  ΟΔΟ  ΤΗΣ  ΠΕ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  (ΤΜΗΜΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΤΣΑΚΩΝΑ – ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ)” 
π/υ κατά τη μελέτη 300.000 ευρώ με ΦΠΑ
24%  (Α/Α  83038  διαγωνισμού  στο  ΕΣΗ-
ΔΗΣ)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 

18. 8133 Ορισμός δικηγόρου για τη παροχή νομι-
κών υπηρεσιών σχετικών με τη  διαδικα-
σία μέσω ΕΣΗΔΗΣ του διαγωνισμού “ΣΥ-
ΝΤΗΡΗΣΗ  –  ΟΔΙΚΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΤΗΣ  82ης
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- ΣΠΑΡΤΗΣ” 
π/υ 3.000.000 ευρώ
αναδόχου: ΚΑΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



19.  6648 ‘Εγκριση  πρακτικού  διενέργειας  δη-
μόσιας κλήρωσης για αντικατάσταση  τα-
κτικού  μέλους  της  επιτροπής  αξιολόγη-
σης προσφορών επίβλεψης και παραλα-
βής  εργασιών και  υλικών που  αφορούν
στην προμήθεια ειδών και στις εργασίες
για  την  επισκευή  και  συντήρηση  ηλε-
κτρομηχανολογικών  και  μόνιμων  εγκα-
ταστάσεων  καθώς  και  πιστοποίηση  πι-
θανής βλάβης αυτών ή ζημιών των κτι-
ριακών  εγκαταστάσεων  των  κτιρίων
όπου στεγάζονται υπηρεσίες της ΠΕ Μεσ-
σηνίας έτους 2020
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

20. 6709 Εγκριση  επανακοστολόγησης  των  συμ-
βάσεων  ανάθεσης  υπηρεσιών  μεταφο-
ράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά & με-
γάλα) σε σχολικές μονάδες  χωρικής αρ-
μοδιότητας  ΠΕ Μεσσηνίας  σύμφωνα με
τη μέση τιμή καυσίμου (πετρελαίου κίνη-
σης) του Νομού Μεσσηνίας για το μήνα
Ιανουάριο 2020.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

21. 18309/148 Αποδοχή  ή  μη  γνωμοδότησης  της  δικη-
γόρου  που  υπηρετεί  με  πάγια  έμμισθη
εντολή στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
ΠΕ  Λακωνίας  κ.Αλίκης  Βελίκα  για  την
άμεση  υποβολή  αίτησης διόρθωσης  της
υπ.αρ.Α16/2019  απόφασης  του  Διοικητι-
κού  Εφετείου  Τρίπολης και  την παροχή
εξουσιοδότησης
 (υπόθεση:  απόρριψη αίτησης του κ.Γε-
ωργίου  Χαρίτου  για  την  ακύρωση  της
υπ.αρ.  800/2014απόφασης  της  Ο.Ε.  και
της  υπ.αρ.  1/9-2-2015  διαπιστωτικής
πράξης της Β΄Επιτροπής του άρθρου 68
ΚΝΑ κ.λ.π.) 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΛΑΚΩ-
ΝΙΑΣ   &   ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  



22. 346902/2950 Αποδοχή  ή  μη  γνωμοδότησης  της  δικη-
γόρου  που  υπηρετεί  με  πάγια  έμμισθη
εντολή στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
ΠΕ Λακωνίας κ.Αλίκης Βελίκα περί της μη
άσκησης  ενδίκων  μέσων  κατά  της
υπ.αρ.253/2019 απόφασης  του  Μονομε-
λούς  Πρωτοδικείου Καλαμάτας
 (υπόθεση:   απόρριψη αγωγής  των  κ.κ.
Τζικάκη Ευσταθίου και Ριζά Αριστομένη
κατά της ΠΕ Μεσσηνίας για την καταβο-
λή αμοιβής  από σύμβαση μίσθωσης μη-
χανημάτων  –  εκτέλεσης  εργασιών  απο-
κατάστασης ζημιών λόγω έντονων καιρι-
κών φαινομένων στο Δ.Αυλώνα Μεσση-
νίας κατά τα έτη 2009-2010   κ.λ.π.) 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΛΑΚΩ-
ΝΙΑΣ   &   ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  

23. 295470/2574 Αποδοχή  ή  μη  γνωμοδότησης  της  δικη-
γόρου  που  υπηρετεί  με  πάγια  έμμισθη
εντολή στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
ΠΕ Λακωνίας κ.Αλίκης Βελίκα περί της μη
άσκησης  ενδίκων  μέσων  κατά  της
υπ.αρ.Α192/2019  απόφασης  του  Τριμε-
λούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Καλα-
μάτας
 (υπόθεση:   απόρριψη  προσφυγής  του
κ.Γρηγορίου Ηλιόπουλου για την ακύρω-
ση του α.π. 37026/6-6-2013 εγγράφου της
Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχε-
διασμού καθώς και της σιωπηρής άρνη-
σης  της  Διοίκησης  να  άρει  ρυμοτομική
απαλλοτρίωση σε ακίνητο του κ.λ.π.) 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΛΑΚΩ-
ΝΙΑΣ   &   ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  

24. 219 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνω-
μοδοτήσει για την άσκηση ή μη ενδίκων
μέσων  κατά  της  υπ’  αριθμ.  Α816/2019
απόφαση  του  Μονομελούς  Πρωτοδικεί-
ου  Τρίπολης  με  την  οποία  γίνεται  εν
μέρει δεκτή η προσφυγή του Δήμου Δυτι-
κής  Μάνης,  τροποποιείται  η  υπ’  αριθμ.
25.176/30-5-2015 απόφαση Περιφερειάρχη
και περιορίζει το ύψος του επιβληθέντος
προστίμου  για  τις  αποδιδόμενες  παρα-
βάσεις της περιβαλλοντικής Νομοθεσίας.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ



25. 224 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνω-
μοδοτήσει για την άσκηση ή μη ενδίκων
μέσων  κατά  της  υπ’  αριθμ.  Ν.33/2019
απόφαση του Διοικητικού  Πρωτοδικείου
Τρίπολης  με  την  οποία  απορρίπτεται  η
αίτηση αναστολής της εταιρείας “ΥΠΕΡΑ-
ΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ” κατά της
υπ’ αριθμ. 53475/8-3-2019 απόφασης της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Πελοποννή-
σου,  Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την
οποία  απορρίφθηκε  η  ειδική  διοικητική
προσφυγή της αιτούσας κατα: α)της υπ’
αριθμ.  34564/25-6-2018  απόφασης  Περι-
φερειάρχη  Πελοποννήσου  περί  χορήγη-
σης  άδειας  ίδρυσης  πρατηρίου  υγρών
καυσίμων δημόσιας χρήσης στον κ.Πανα-
γιώτη Κατσαρό του Σιμωνίδη   κ.λ.π.  και
β)της  επακολουθησάσας  υπ’  αριθμ.
57752/10-10-2018 απόφασης Περιφερειάρ-
χη περί έγκρισης των σχεδιαγραμμάτων
τροποποίησης  των  εγκαταστάσεων  του
εν λόγω πρατηρίου
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

26. 281 Ορισμός δικηγόρου για τη δικαστική εκ-
προσώπηση της ΠΕ Μεσσηνίας ενώπιον
του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά
τη δικάσιμο αυτού στις  17/3/2020, καθώς
και σε κάθε μετ’  αναβολή ή ματαίωση δι-
κάσιμο, όπου θα συζητηθεί η αίτηση του
κ.Αναστασίου  Λύγκρη  για  την  ακύρωση
της  υπ΄αριθμ.  88144/21-4-2017  απόφασης
του  Γενικού  Γραμματέα  Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδος  και  Ιονίου  περί  σφράγισης  και
απαγόρευσης  άντλησης  ύδατος  σε  γε-
ώτρησή του  στην περιοχή Χανδρινού Δή-
μου Πύλου – Νέστορος
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ



27. 282 Ορισμός δικηγόρου για τη δικαστική εκ-
προσώπηση της ΠΕ Μεσσηνίας ενώπιον
του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδι-
κείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο αυτού
στις  10/3/2020 ,  καθώς και  σε κάθε μετ’
αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο όπου θα
συζητηθεί  η  προσφυγή  της  ΑΕ  με  την
επωνυμία  “ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμη  Εταιρεία
Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρ-
μογών” για την ακύρωση της υπ’ αριθμ.
Φ.14.674/3573/17-12-2018  απόφασης  Περι-
φερειάρχη Πελοποννήσου περί επιβολής
προστίμου στη μονάσα επεξεργασίας και
διαχείρισης  αστικών  στερεών  αποβλή-
των  της  “ΗΛΕΚΤΩΡ  ΑΕ”  που  βρίσκεται
στη θέση “Μαραθόλακκα” Ταυγέτου του
Δήμου Καλαμάτας κ.λ.π.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

28. 142 Ορισμός δικηγόρου για τη δικαστική εκ-
προσώπηση της ΠΕ Μεσσηνίας ενώπιον
του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά
τη δικάσιμο αυτού στις 10/3/2020 , καθώς
και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δι-
κάσιμο όπου θα συζητηθεί  η έφεση της
Περιφέρειας  Πελοποννήσου  κατά  του
κ.Κωνσταντίνου Φασιλάκη και κατά της
υπ’ αριθμ. 134/2016 απόφασης του Μονο-
μελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλα-
μάτας   με την οποία γίνεται εν μέρει δε-
κτή η αγωγή του κ.Κωνσταντίνου Φασι-
λάκη  και υποχρεώνει την Περιφέρεια Πε-
λοποννήσου  στη  καταβολή  ποσού  στο
πλαίσιο  υλοποίησης  έργων  αντιπλημμυ-
ρικής προστασίας στην πυρόπληκτη πε-
ριοχή του ΔΔ Τριόδου του Δήμου Μεσσή-
νης κ.λ.π. 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ



29. 253 Ορισμός δικηγόρου για τη δικαστική εκ-
προσώπηση της ΠΕ Μεσσηνίας ενώπιον
του  Διοικητικού Πρωτοδικείου  Πειραιώς
κατά τη δικάσιμο αυτού στις  12/3/2020  ,
καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαί-
ωση δικάσιμο όπου θα συζητηθεί η προ-
σφυγή  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου
κατά  της  υπ’  αριθμ.  2131.24-
20/31705/17/2017  απόφασης του Α΄ Υπαρ-
χηγού του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος
και Ελληνικής Ακτοφυλακής  (Διαμόρφω-
ση Αιγιαλού) και κατά του Υπουργού Οι-
κονομικών   περί  επιβολής  προστίμου
στην  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  στο
πλαίσιο  κατασκευής  λιμενικών  έργων
στη θάλασσα και στον αιγιαλό στη περιο-
χή Μικράς Μαντίνειας Δήμου Καλαμάτας
κατά το χρονικό διάστημα από 28-9-2015
εως 12-2-206 κ.λ.π. 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

30.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ

26056/6260 Εγκριση πρακτικού Δημοπρασίας (ΦΑΣΗ
Β΄) , ανάδειξη οριστικού μειοδότη και κα-
τακύρωση του έργου:
“ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩ-
ΤΙΣΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΟΔΟΥ  Δ.Ε.  ΤΥΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΠ.ΟΔΟ ΑΣΤΡΟΥΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ”
προυπολογισμού: 390.000 ευρώ με ΦΠΑ
από πιστώσεις 2014ΕΠ52600010
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

31. 34689/8188 Εγκριση πρακτικού Δημοπρασίας  του έρ-
γου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΠΛΑΤΑΝΑ - 
ΣΤΟΛΟΣ»  

π/υ: 24.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις 
ΣΑΕΠ526 & Ανάδειξη οριστικού μειοδότη 
του ανωτέρω έργου

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

32. 20939/5090 Εγκριση παράτασης προθεσμίας του 
έργου:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 
ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ - ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ  

π/υ: 60.000,00 €, από πιστώσεις: 4ου ΕΑΠ
Αναδόχου: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



33. 36183/8535 Εγκριση διενέργειας διαγωνισμού , 
τευχών  και όρων Δημοπράτησης και Συ-
γκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του 
έργου
«  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ   » 

     Προϋπολογισμού   24.400  €       
από πιστώσεις  ΠΔΕ / 2013ΕΠ02600001 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ       

34. 36187/8536 Εγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού , τευχών  και όρων 
Δημοπράτησης και Συγκρότησης 
Επιτροπής Διαγωνισμού  του έργου : 
 «   ΕΡΓΑΣΙΑ  ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ  Η
ΕΠΑΝΑΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ  ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Π.Ε.  ΑΡΚΑΔΙΑΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020 )  » 

      π/υ  150.000  €      
 από πιστώσεις  2014ΕΠ52600003 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

35. ΕΔΡΑΣ 39257/9342
α)Εγκριση  του  Πρακτικού  Ελέγχου  Δι-
καιολογητικών  Προσωρινού  Αναδόχου
και

β)Κατακύρωση  της  ηλεκτρονικής  δημο-
πρασίας του έργου με συστημικό αριθμό
83259: «Εργα προστασίας λιμένα Πλάκας
Λεωνιδίου, Δήμου Νότιας Κυνουρίας»

 προϋπολογισμού: 4.500.000,00 € (πλέον
Φ.Π.Α.) 

χρηματοδότησης:  Π.Δ.Ε.  –  ΣΑΕΠ  826  /
2018ΕΠ82600001

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

36.  327807/ 78792 Εγκριση σύναψης χρησιδανείου με τον 
Δήμο  Αργους - Μυκηνών για χρήση εξο-
πλισμού δεματοποίησης στα πλαίσια του
έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Σ.Α. 
ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟ-
ΠΟΝΝΗΣΟΥ»
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



37.  1954/1588
Εγκριση 2ου ΑΠΕ , 1ης ΣΣ και ΠΚΤΜΝΕ του
έργου «Εργα βελτίωσης ευστάθειας 
εδάφους στην κατολίσθηση Βουτιάνων 
στην Χ.Θ. 5+500»

 προϋπολογισμού: 240.000,00 € (συμπε-
ριλαμβανομένου ΦΠΑ) χρηματοδότηση 
ΚΑΠ 20% ΕΦ 01.071 ΚΑΕ 9771.0003

 αναδόχου “Κ.Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΜΕΠΕ”

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

38.

38947/9232

Εγκριση  του  Πρακτικού  του  Σταδίου
Ανάδειξης  Προσωρινού  Αναδόχου  της
ηλεκτρονικής  δημοπρασίας  του  έργου
με  συστημικό  αριθμό  86363:
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ»,
προϋπολογισμού:  339.000,00  €
(συμπεριλαμβανομέμου  Φ.Π.Α.),
χρηματοδότησης:  Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»,
κωδικός  έργου  2019ΕΠ02610006

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
39. 15908/125 Ορισμός  δικηγόρου  προκειμένου  να

παραστεί  του  Διοικητικού  Εφετείου
Τρίπολης   κατά τη δικάσιμο αυτού στις
17/3/2020 καθώς  και  σε  κάθε  μετ’
αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο , όπου θα
συζητηθεί  η   από  15/5/2018  αγωγή  που
άσκησε η Ευσταθία συζ.  Κωνσταντίνου
Χουντή  κατά  της  Περιφέρειας
Πελοποννήσου κ.λ.π. 
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

40.

21516/178

Ορισμός  δικηγόρου  προκειμένου  να
παραστεί του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Τρίπολης   κατά τη δικάσιμο αυτού στις
10/3/2020 καθώς  και  σε  κάθε  μετ’
αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο , όπου θα
συζητηθεί  η   προσφυγή  που άσκησε ο
Δήμος  Τρίπολης  κατά  της  Περιφέρειας
Πελοποννήσου  και  κατά  της
15026/254/25-1-2019  απόφασης  επιβολής
διοικητικού προστίμου.
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ



41. 21561/182  Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να πα-
ραστεί του Διοικητικού Πρωτοδικείου  
Τρίπολης   κατά τη δικάσιμο αυτού στις  
10/3/2020 καθώς και σε κάθε μετ’ αναβο-
λή ή ματαίωση δικάσιμο , όπου θα συζη-
τηθεί η  προσφυγή που άσκησε ο Δήμος 
Τρίπολης κατά της Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου και κατά της 15119/255/25-1-2019 
απόφασης επιβολής διοικητικού προστί-
μου.
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

42. 15860/121 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να πα-
ραστεί του Διοικητικού Εφετείου Τρίπο-
λης   κατά τη δικάσιμο αυτού στις  
17/3/2020 καθώς και σε κάθε μετ’ αναβο-
λή ή ματαίωση δικάσιμο , όπου θα συζη-
τηθεί η  προσφυγή που άσκησε ο Δήμος 
Μεσσήνης  κατά της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου κ.λ.π.  για την ακύρωση της 
279965/10-11-2019 απόφασης του Συντονι-
στή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ-
κΙ, κατόπιν του με αριθμ. 29/26-10-2017 
πρακτικού του Τεχνικού Συμβουλίου Δη-
μοσίων Εργων.
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

43. 34571/278 Εκ νέου ορισμός δικηγόρου προκειμένου 
να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέρ-
γειες διόρθωσης ή δήλωσης κυριότητας 
ακινήτου στο 2ο χλμ Τρίπολης – Περθω-
ρίου από “αγνώστου ιδιοκτήτη” σε “Πε-
ριφέρεια Πελοποννήσου” μέσα στις προ-
βλεπόμενες προθεσμίες.
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

44. 338191/2892 Εγκριση ή μη γνωμοδότησης της δικη-
γόρου Αθηνών κ.Αικατερίνης Λελούδη ως
προς το σκέλος της αμοιβής της εν λόγω 
δικηγόρου
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 

45. 39528/315 Ορισμός δικηγόρου για τη δικαστική εκ-
προσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννή-
σου ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου κα-
τόπιν  της  κήρυξης  αναγκαστικής  απαλ-
λοτρίωσης για την κατασκευή της  ΟΕΔΑ
(ΜΕΑ-ΧΥΤΥ) της ΠΕ Λακωνίας
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ



46. 39535/316 Ορισμός δικηγόρου για τη δικαστική εκ-
προσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννή-
σου ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου κα-
τόπιν της κήρυξης αναγκαστικής απαλ-
λοτρίωσης για την κατασκευή της ΟΕΔΑ 
(ΜΕΑ-ΧΥΤΥ) της ΠΕ Αρκαδίας
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

47. 33119/258 Εγκριση της με α.π. Πρωτ. 33119/258/14-2-
2020 απόφαση Περιφερειάρχη περί του 
ορισμού της δικηγόρου 
 Φακιολά Μαρία, που υπηρετεί με έμμι-
σθη εντολή στο Γραφείο Νομικής Υπηρε-
σίας Π.Ε Αργολίδας, προκειμένου: α) να 
γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη 
των ενδεδειγμένων ένδικων μέσων – 
βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. 2/2020 
Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου 
Τρίπολης, η οποία έκανε δεκτή την από 
7/1/2020 αίτηση της αναπτυξιακής εται-
ρείας Ο.Τ.Α με την επωνυμία “Αναπτυξια-
κή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη 
Εταιρεία Ο.Τ.Α” και υποχρεώνει την Περι-
φέρεια Πελοποννήσου να καταβάλει το 
ποσό των έξι χιλιάδων εκατόν έξι ευρώ 
και είκοσι τεσσάρων λεπτών (6.106,24 
ευρώ), βάσει του υπ’ αριθμ. 1099/23-12- 
2016 τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, 
που εκδόθηκε στο πλαίσιο της Προγραμ-
ματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της
πρότασης της Π.Ε Αρκαδίας “ΜΕΛΕΤΗ 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΔΑΦΝΩΝΑ, β) 
να ασκήσει εμπρόθεσμα τα ενδεδειγμένα
ένδικα μέσα – βοηθήματα κατά της ανω-
τέρω διαταγής πληρωμής, εφόσον γνω-
μοδοτήσει υπέρ αυτών, με γνώμονα τη 
διασφάλιση των συμφερόντων της Περι-
φέρειας Πελοποννήσου και γ) να παρα-
στεί ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων
κατά την συζήτηση των ασκηθέντων εν-
δίκων μέσων – βοηθημάτων, όπου και 
ότε οριστούν. 
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

48. 25500/6160 Εγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων 
εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας
Πελοποννήσου Δ΄ Τριμήνου του 2019
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟ-
ΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

49. 29859/7138 Κατάρτιση  σχεδίου  2ης  αναμόρφωσης
προϋπολογισμού  οικ.ετους 2020 Περιφε-
ρειας Πελοποννήσου.
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΔΗΜΟ-
ΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ



50.   33253/7930 Εγκριση  παράτασης  της  από  13-02-2019
Σύμβασης  (ΑΔΑΜ:  19SYMV004458872
13.02.2019),  για την προμήθεια γραφικής
ύλης - λοιπών αναλώσιμων γραφείου και
φωτοαντιγραφικού  χαρτιού  για  τις
ανάγκες  των  Υπηρεσιών  Εδρας  και  Π.Ε.
Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

51.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

38639/9164  Α)  Εγκριση  όρων  διακήρυξης  ανοικτού
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  άνω  των
ορίων  (πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει
τιμής)  του  έργου «Ανάδειξη  εργολάβων
για  τον  από  εδάφους  δολωματικό
ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του
Προγράμματος  Συλλογικής
Καταπολέμησης  του  Δάκου  της  Ελιάς
έτους  2020 στην Περιφερειακή  Ενότητα
Αρκαδίας» 
προϋπολογισμού  372.038,60€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 
β)  Εγκριση συγκρότησης Επιτροπών για
την υλοποίηση του ανωτέρω έργου
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ   Π.   ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
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