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ΘΕΜΑ:

«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 217/10-04-2019 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Σχετ.: Την υπ’ αριθμ. 99770/433/02-04-2019 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 217/10-04-2019 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση αναγκαιότητας σύναψη σύμβασης παροχής
υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας για την
επίσπευση της προετοιμασίας και ωρίμανσης των στρατηγικών έργων
υποδομής του Προγράμματος INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 20142020, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογής της πλέον συμφέρουσας από
οικονομικής άποψης προσφοράς με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή),
συνολικής
δαπάνης
μέχρι
του
ποσού
των
24.000,00
ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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Δυτικής Ελλάδας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 8/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα, την 10η Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:30 στα
γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, 2ος όροφος),
συνεδρίασε η Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 100/2014 (ΦΕΚ τ. Β
3029/10-11-2014), και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43/2017 (ΑΔΑ:7ΑΥ67Λ6ΚΣΝ) αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την
υπ’ αριθμ. οικ. 105753/467/5.04.2019 πρόσκληση του Προέδρου της, ο οποίος
ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ.75830/993/20-03-2017 (ΦΕΚ 147/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28-03-2017)
απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Καρπέτας Κωνσταντίνος–Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Επιχειρηματικότητας / Πρόεδρος
2. Σιαμπλής Δημήτριος – Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία -Περιφερειακή Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
4. Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία–Περιφερειακή Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
5. Υφαντής Νικόλαος–Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
6. Λαλιώτης Παναγιώτης Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
7. Καπράλος Σπυρίδων - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αναπληρωματικό μέλος
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
κ.κ. Νασιώτης Θεόδωρος (δικαιολογημένα απών), Αρβανιτάκης Ιωάννης
(δικαιολογημένα απών), Μπούνιας Χρήστος (δικαιολογημένα απών), Μαυρόγιαννης
Διονύσιος (δικαιολογημένα απών), Κατσακούλης Ευάγγελος (δικαιολογημένα απών),
Κελεπούρης Ανδρέας (δικαιολογημένα απών) και Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος
(δικαιολογημένα απών).
Παρόντες, επίσης, στη Συνεδρίαση ήταν, για την τήρηση των πρακτικών, οι υπάλληλοι
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα, ΠΕ Διοικητικού
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Οικονομικού με βαθμό Α΄ και ο Χάιδας Αλέξανδρος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με
βαθμό Β’, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2821243/3299/18-9-2018 Απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το
παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.
Απόφαση 217/2019
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 27 Θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο:
«Έγκριση αναγκαιότητας σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου
για την υποστήριξη της ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας για την επίσπευση της προετοιμασίας και
ωρίμανσης των στρατηγικών έργων υποδομής του Προγράμματος INTERREG V A
GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού
των 24.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογής της πλέον
συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή».
Ο

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 99070/766/02-04-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, που αναφέρει επί λέξει:
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ ΟΤΑ Β’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το υπ’αριθμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του
Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) −
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο σκοπός του παρόντος
νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του
Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά
πλαίσια των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 306/41), καθώς και η
συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των
ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του
δημόσιου λογιστικού.
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5. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία
σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.
3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
και άλλες διατάξεις.
7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» και την υπ’ αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί
«κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες
και παροχής οδηγιών».
8. Την υπ αριθμ 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί
επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης
Μάιου 2014 και το από 25/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής
αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
9. Την υπ’ αριθμ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Ε.Κ. 211/τ.Β΄/30-1-2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα
εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
10. Την υπ’ αριθμ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Ε.Κ. 111/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9.3.2017)
απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
11. Την υπ΄αριθμ. 69923/876/14.3.2017 (ΦΕΚ 1018-Β/24.3.2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που
ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς
συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.
12. Την υπ’ αριθμό 100/29-10-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3029/τ.Β/10-11-2014), με την οποία όρισε την σύσταση της
επιτροπής με τίτλο «Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου» που εκτός των άλλων έχει και την αρμοδιότητα για
έγκριση αναγκαιότητας, όπου απαιτείται, υλοποίησης ενεργειών, προμηθειών, έργων
και μελετών, που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μέχρι
του ποσού των 60.000,00€ ευρώ πλέον Φ.Π.Α.».
13. Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία
αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την
σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
14. Την υπ. αριθμ. 228/15-11-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους
2019»
15. Την υπ’ αρ. 259/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση
2ης τροποποίησης Ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος έτους 2018 Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
(Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων και έγκριση πληρωμής έργων/μελετών 2ης τροποποίησης του ετήσιου
επενδυτικού προγράμματος 2018 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το χρονικό
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διάστημα από 01/01/2019 και μέχρι την κατάρτιση του ετήσιου Επενδυτικού
Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019 με τη διαδικασία των
προκαταβολών».
Η Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στο πλαίσιο της πρόσκλησης του
Προγράμματος INTERREG VA GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 και
συγκεκριμένα στους άξονες 1.1 και 2.1 συμμετέχει με τα έργα:



«Ανάδειξη του χώρου στη θέση Κοτρώνι για τη δημιουργία συνεργατικού χώρου
για δημιουργικές επιχειρήσεις»
«Διαδρομές τουρισμού- Εκσυγχρονισμός και ανάπλαση υφιστάμενων
διατηρητέων κτιρίων (Μουσείο) στο Καλέντζι Δήμου Ερυμάνθου»

Για την υλοποίηση του έργου στον άξονα 1.1. «Ανάδειξη του χώρου στη θέση
Κοτρώνι για τη δημιουργία συνεργατικού χώρου για δημιουργικές επιχειρήσεις»
απαιτούνται εργασίες όπως διαρρυθμίσεις υπαρχόντων κτιρίων στον χώρο του
διοικητηρίου στο Ο.Τ. 1747 του σχεδίου πόλεως Πατρών επί της οδού Πανεπιστημίου
προκειμένου να υπάρξει πλήρης εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του νόμου περί
δημιουργίας των συνεργατικών χώρων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ.αριθμ.
1306/294 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ
770/05.03.2018) οι χώροι συνεργασίας αποτελούν εγκαταστάσεις που παρέχουν
χώρους (συν)εργασίας, κατά συνθήκη ενιαίους (open space), σε υπό εκκόλαψη
επιχειρηματικές ομάδες ή και σε εν ενεργεία επιχειρήσεις. Το μίγμα των υπηρεσιών
τους εστιάζει στην υποστήριξη της προετοιμασίας του επιχειρηματικού σχεδιασμού,
στη δικτύωση και αλληλεπίδραση μεταξύ των φιλοξενούμενων, την κατάρτισή τους με
τη διεξαγωγή σεμιναρίων - εκδηλώσεων με προσκεκλημένους ομιλητές, στην
ενίσχυση και υποστήριξη της εξωστρέφειας, με τη διοργάνωση αποστολών,
επιχειρηματικών συναντήσεων και δραστηριοτήτων δημιουργικότητας και
καινοτομίας (hackathons, innovation events κ.λπ.).
Για την υλοποίηση του έργου στον άξονα 2.1. «Διαδρομές τουρισμούΕκσυγχρονισμός και ανάπλαση υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων (Μουσείο) στο
Καλέντζι Δήμου Ερυμάνθου» απαιτούνται εργασίες όπως αποκατάσταση διατηρητέου
κτιρίου και αξιοποίηση περιβάλλοντος χώρου με συνδέσεις με υπάρχουσες διαδρομές
φυσικής και πολιτιστικής αξίας ενώ παράλληλα προβλέπεται και η δημιουργία
εκθετηρίου μουσειακού τύπου.
Προκειμένου να επιτευχθεί η ωρίμανση-υλοποίηση των ανωτέρω έργων
απαιτείται ειδικής φύσεως γνώση και εμπειρία α) σε θέματα για την δημιουργία
συνεργατικών χώρων β) σε εργασίες αποκατάστασης και επανάχρησης παλαιών
κτιρίων γ) σε θέματα στατικής ενίσχυσης και σχεδιασμού εκθετηρίων σε διατηρητέα
κτίρια και δ) σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας τις οποίες οι υπάλληλοι συναφών
κλάδων ειδικότητας που υπηρετούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δεν διαθέτουν.
Επισημαίνεται δε ότι η δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου αφορά
σε εξειδικευμένο αντικείμενο και εμπειρία που δεν προβλέπεται από τις οικείες
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οργανικές διατάξεις και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στο πλαίσιο των συνήθη
καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του υπηρετούντος στην Π.Δ.Ε. προσωπικού.
Συγκεκριμένα, ο τεχνικός σύμβουλος θα αναλάβει:
α) να ενημερώνει μηνιαία την Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την
πορεία υλοποίησης των τεχνικών έργων και τα προβλήματα που παρουσιάζονται σ
αυτό και να προτείνει λύσεις
β) Να συντονίζει την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας να επισπεύσει να
ολοκληρώσει μέχρι 1/9/2019 τα κάτωθι: i) Εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες
αδειοδότησης του έργου, ήτοι από την Πολεοδομία, την Αρχιτεκτονική Επιτροπή, την
Εφορεία Αρχαιοτήτων, την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και όπου αλλού απαιτείται
ώστε ο φάκελος του έργου να θεωρείται ώριμος προς δημοπράτηση. 1 ΠΡΟΣ: Δ/νση
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ii) Προϋπολογισμό και τεύχη δημοπράτησης του
έργου, καθώς και εισαγωγή στοιχείων στις σχετικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες για
έγκριση χρηματοδότησης iii) Φάκελο διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίες για
σύνταξη μελέτης εφαρμογής (Η/Μ και στατικά).
Κατόπιν των ανωτέρω:
Παρακαλούμε για την εισήγησή σας προς την Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής
Πολιτικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την:
Έγκριση αναγκαιότητας σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού
συμβούλου για την υποστήριξη της ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας για την επίσπευση της
προετοιμασίας και ωρίμανσης των στρατηγικών έργων υποδομής του Προγράμματος
INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020, συνολικής δαπάνης
μέχρι του ποσού των 24.000,00€ (με ΦΠΑ), με την διαδικασία της απ ευθείας
ανάθεσης κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογής της πλέον
συμφέρουσας από οικονομικής άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
έτους 2019 και ειδικότερα τον ΚΑΕ 01.071/9769.01.1234 και για το σκοπό αυτό έχει
εκδοθεί η υπ΄αριθμ. 31520/292/28.01.2019 (ΑΔΑ: 7ΖΟΙ7Λ6-10Μ) Απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης που καταχωρήθηκε με α/α 1112 στο Βιβλίο εγκρίσεων και
πληρωμών της ΠΔΕ.
Κατόπιν αυτών,
Εισηγούμαστε:
Την έγκριση αναγκαιότητας σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού
συμβούλου για την υποστήριξη της ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας για την επίσπευση της
προετοιμασίας και ωρίμανσης των στρατηγικών έργων υποδομής του Προγράμματος
INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020, συνολικής δαπάνης
μέχρι του ποσού των 24.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με την
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
και επιλογής της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση
την τιμή.
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Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους
2019 και ειδικότερα τον ΚΑΕ 01.071/9769.01.1234 και για το σκοπό αυτό έχει εκδοθεί
η υπ΄αριθμ. 31520/292/28.01.2019 (ΑΔΑ: 7ΖΟΙ7Λ6-10Μ) Απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης που καταχωρήθηκε με α/α 1112 στο Βιβλίο εγκρίσεων και πληρωμών της
ΠΔΕ.
Κατόπιν της εισήγησης του Προέδρου και της τοποθέτησης των μελών, το σώμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αναγκαιότητα σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού
συμβούλου, όπως αυτές αναλύονται ανωτέρω, για την υποστήριξη της ΔΤΕ ΠΕ
Αχαΐας για την επίσπευση της προετοιμασίας και ωρίμανσης των στρατηγικών έργων
υποδομής του Προγράμματος INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME
2014-2020, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και επιλογής της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης
προσφοράς με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή), συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού
των 24.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους
2019 και ειδικότερα τον ΚΑΕ 01.071/9769.01.1234 και για το σκοπό αυτό έχει εκδοθεί
η υπ΄αριθμ. 31520/292/28.01.2019 (ΑΔΑ: 7ΖΟΙ7Λ6-10Μ) Απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης που καταχωρήθηκε με α/α 1112 στο Βιβλίο εγκρίσεων και πληρωμών της
ΠΔΕ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 217/2019
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
3. ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5. ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Χάιδας Αλέξανδρος
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