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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 671/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 86412/1602/20.3.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Ηιείαο
ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 671/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ ηξόπνπ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ «Τινπνίεζε ελεξγεηώλ
επηθνηλσλίαο, παξαγσγήο έληππνπ πιηθνύ πξνβνιήο, δηνξγάλσζεο εθζέζεσλ, ζπλαληήζεσλ,
ζεκαηηθώλ εξγαζηεξίσλ θαη εθπόλεζεο κειεηώλ», γηα ηηο δξάζεηο ηνπ έξγνπ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ
ΓΙΚΣΤΟ ΙΓΔΩΝ ΑΔΙΦΟΡΟΤ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΟΝ ΑΓΡΟΓΙΑΣΡΟΦΙΚΟ ΣΟΜΔΑ –
BALKANET» κε Κσδηθό Έξγνπ: BMP1/1.2/2469/2017 θαη Κσδηθό ΟΠ 5013497, ζην πιαίζην
ηνπ Γηαθξαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο «Interreg Balkan-Mediterranean 20142020», κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 78.956,25 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. (αμία πξν Φ.Π.Α.
63.674,40 €) κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ δεκόζηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ θάησ ησλ νξίσλ
ηεο παξ. γ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Νόκνπ 4412/2016 κέζσ ΔΗΓΗ, έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ δηαθήξπμεο
θαη ζπγθξόηεζε ησλ επηηξνπώλ δηελέξγεηαο, παξαιαβήο θαη ελζηάζεσλ ηνπ δηαγσληζκνύ», γηα
δηθέο ζαο ελέξγεηεο.
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 12/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ
ΔΛΛΑΓΑ
ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
27ε Μαξηίνπ 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 12:00κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

89998/966/22.3.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο – Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
3. Καπξάινο ππξίδσλ - αλ. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Καξδάξα Δπζηαζία-κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Πεηξόπνπινο Κσλ/λνο-κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηαζνύιηαο Γεώξγηνο, ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ. Παξαζθεπόπνπινο
Γεξάζηκνο, θαη ύξκνο Γεώξγηνο Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 671/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 60ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε ηνπ ηξόπνπ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ «Τινπνίεζε ελεξγεηώλ επηθνηλσλίαο, παξαγσγήο
έληππνπ πιηθνύ πξνβνιήο, δηνξγάλσζεο εθζέζεσλ, ζπλαληήζεσλ, ζεκαηηθώλ εξγαζηεξίσλ θαη
εθπόλεζεο κειεηώλ», γηα ηηο δξάζεηο ηνπ έξγνπ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ ΙΓΔΩΝ ΑΔΙΦΟΡΟΤ
ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΟΝ ΑΓΡΟΓΙΑΣΡΟΦΙΚΟ ΣΟΜΔΑ – BALKANET» κε Κσδηθό Έξγνπ:
BMP1/1.2/2469/2017 θαη Κσδηθό ΟΠ 5013497, ζην πιαίζην ηνπ Γηαθξαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο
Δδαθηθήο πλεξγαζίαο «Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020», κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ
78.956,25 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. (αμία πξν Φ.Π.Α. 63.674,40 €) κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ
δεκόζηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ θάησ ησλ νξίσλ ηεο παξ. γ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
Νόκνπ 4412/2016 κέζσ ΔΗΓΗ, έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ δηαθήξπμεο θαη ζπγθξόηεζε ησλ
επηηξνπώλ δηελέξγεηαο, παξαιαβήο θαη ελζηάζεσλ ηνπ δηαγσληζκνύ».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 86412/1602/20.3.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Ηιείαο
ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έτονηας σπόυη:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/η.Α/7-6-2010), φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη.
2. Σν άξζξν 65 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 143/Α/2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) & δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ.80/2016 (ΦΔΚ 145Α) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο».
4. Σελ ππ’ αξηζκ. 165633/8-8-2017 Απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο» (ΦΔΚ 2953/Β’/29-8-2017) κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε ππ’ αξ. 248595/27-12/2016 Απφθαζε ηνπ
Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ ,Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε
ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Β/8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
6. Σελ ππ΄ αξηζκ. 228/2018 Απφθαζε (22ε πλεδξίαζε ζηηο 15-11-2018) ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ κε
ζέκα «Έγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ ηεο Π.Γ.Δ. έηνπο 2019» (ΑΓΑ: 6Ε067Λ6-Γ03).
7. Σελ ππ’ αξηζκ. 36/2019 (5ε ζπλεδξίαζε 12/3/2019) (ΑΓΑ: 78ΥΟ7Λ6-ΓΓΚ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο ε νπνία αθνξά α) ηελ Έγθξηζε αλαγθαηφηεηαο πξνθήξπμεο εθ λένπ, δεκφζηνπ
αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ θάησ ησλ νξίσλ ηεο παξ. γ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Νφκνπ 4412/2016, κέζσ
ΔΖΓΖ, γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ θαη έγθξηζε ηνπ ηξφπνπ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ «Τινπνίεζε ελεξγεηψλ
επηθνηλσλίαο, παξαγσγήο έληππνπ πιηθνχ πξνβνιήο, δηνξγάλσζεο εθζέζεσλ, ζπλαληήζεσλ θαη ζεκαηηθψλ
εξγαζηεξίσλ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ» γηα ηηο δξάζεηο ηνπ έξγνπ ΒΑΛΚΑΝΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΗΓΔΧΝ ΑΔΗΦΟΡΟΤ
ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΟΝ ΑΓΡΟΓΗΑΣΡΟΦΗΚΟ ΣΟΜΔΑ – BALKANET κε Κσδηθφ Έξγνπ:
BMP1/1.2/2469/2017 θαη Κσδηθφ ΟΠ 5013497, ζην πιαίζην ηνπ Γηαθξαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δδαθηθήο
πλεξγαζίαο «Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020», κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 78.956.25 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. θαη β) ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε ΠΔ Ζιείαο θ. Γεσξγηφπνπινπ
Γεσξγίνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
8. Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε» ζηνλ
Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθψλ θαη Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ 281/Β/7-22017).
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9. Σελ ππ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ 111/η.
ΤΟΓΓ/9.3.2017)) πεξί «Οξηζκνχ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
10. Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Οξηζκφο
Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η. Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
11. Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Μεηαβίβαζε
αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε
πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017).
12. Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Σξνπνπνίεζεο
ηεο 6302/60/9-1-2017(ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απφθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο «Μεηαβίβαζε
αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»(ΦΔΚ
1864/Β/26-5-2017).
13. Σελ ππ’ αξηζκ. 19/12-02-2018 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα
««Έγθξηζε α) κεηαθνξάο εγθεθξηκέλνπ έξγνπ «“ΒΑΛΚΑΝΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΗΓΔΧΝ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ
ΣΟΝ ΑΓΡΟΓΗΑΣΡΟΦΗΚΟ ΣΟΜΔΑ (BALKANET) – BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINABLE
INNOVATIONS IN THE AGRO-FOOD SECTOR» ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Balkan - Mediterranean
2014-2020 απφ ηελ Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο Α.Δ. ΟΣΑ ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο
Διιάδαο β) απνδνρήο θαη πινπνίεζεο ηνπ αλσηέξνπ έξγνπ απφ ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο γ)
εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηελ ππνγξαθή φισλ ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ γηα
ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ» (ΑΓΑ: Χ0ΘΣ7Λ6-95).
14. Σελ ππ’ αξηζ. 116992/593/17-04-2018 (ΑΓΑ: 6ΑΔΜ7Λ6-37Κ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο κε ζέκα «Οξηζκφο ππεπζχλσλ πινπνίεζεο νκάδαο έξγνπ ηνπ εγθξηζέληνο επξσπατθνχ έξγνπ
«ΒΑΛΚΑΝΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΗΓΔΧΝ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΟΝ ΑΓΡΟΓΗΑΣΡΟΦΗΚΟ ΣΟΜΔΑ
(BALKANET) – BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINABLE INNOVATIONS IN THE AGRO-FOOD
SECTOR», ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Balkan - Mediterranean 2014-2020».
15. Σν απφ 24/5/2018 ππνγεγξακκέλν εηαηξηθφ ζπκθσλεηηθφ (partnership agreement) ηνπ έξγνπ BALKANET.
16. Σελ απφ 15/6/2018 ζχκβαζε ρξεκαηνδφηεζεο (subsidy contract) κεηαμχ ηνπ επηθεθαιήο ηνπ έξγνπ
BALKANET Δπηκειεηήξην Ζιείαο θαη ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο
17. Σελ ππ’ αξηζκ. ΠΓΔ/ΓΟΓΔ/29928/2874/ 29-1-2019 βεβαίσζε χπαξμεο πίζησζεο ηνπ ηκήκαηνο
Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ – Γεκνζηνλνκηθνχ έιεγρνπ γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο
πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ BALKANET ζπλνιηθνχ πνζνχ 91.775,00 γηα ην έηνο 2019.
18. Σν Π.Γ.Δ. ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη εηδηθφηεξα ηε ΑΔΠ 601/6, ζηελ νπνία ζπκπεξηιήθζεθε
ην αλσηέξσ έξγν 2017ΔΠ60160012 θαη ηίηιν «BALKANET, MIS 5013497, ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ
ΔΛΛΑΓΑ, INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020».
19. Σελ αξηζκ. 287624/13174/19.9.2018 (α/α 3088) Βεβαίσζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο, απφ ηελ Γ/λζε
Οηθνλνκηθνχ – Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ Π.Γ.Δ. / Σελ ππ΄ αξηζκ. 2065/516 – 3/1/2019 (α/α 436/2019)
Απφθαζε Γέζκεπζεο Πίζησζεο (ΑΓΑ: 6ΡΦ7Λ6-ΞΧΟ) θαη ηελ ππ΄ αξηζκ. 32185/3042 – 30/1/2019 (α/α
1145/2019) Απφθαζε πκπιεξσκαηηθήο Γέζκεπζεο Πίζησζεο (ΑΓΑ: Φ6607Λ6ΜΔ4)
Ζ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ζπκκεηέρεη σο εηαίξνο ζην έξγν BALKANET ην νπνίν εληάζζεηαη ζηνλ Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο 1 – Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία, Δηδηθφο ηφρνο 1.2: Καηλνηφκεο πεξηνρέο, ηνπ
δηαθξαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο (INTERREG V-B) BALKANMEDITERRANEAN 2014-2020, ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (85%) θαη απφ
Δζληθνχο Πφξνπο ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα (15%).
Σν έξγν αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζηηο 13/9/2019 (κε ελδερφκελν παξάηαζεο) κε πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ
Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο 156.775,00€.
Σν εηαηξηθφ ζρήκα ηνπ έξγνπ έρεη σο αθνινχζσο:
1. Δπηκειεηήξην Ζιείαο – Δπηθεθαιήο εηαίξνο
2. Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο,
3. Δπηκειεηήξην Σηξάλσλ, Αιβαλία
4. Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Σηξάλσλ, Αιβαλία
5. Δπηκειεηήξην Βξάηζα, Βξάηζα, Βνπιγαξία
6. Δηαηξεία Πεξηθεξεηαθήο θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, Βξάηζα, Βνπιγαξία
Σν έξγν BALKANET βαζίδεηαη ζηα αθφινπζα ηξία ζηνηρεία:
 ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ε εθαξκνγή θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ
ζηνλ ηνκέα ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ δηαηξνθήο.
 ηελ πεπνίζεζε φηη είλαη ζεκαληηθφ λα βειηησζνχλ νη επθαηξίεο γηα ηε δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία ζηελ πεξηνρή
παξέκβαζεο ηνπ έξγνπ, απνδεηθλχνληαο φηη είλαη απαξαίηεην λα αλαπηπρζεί έλα ιεηηνπξγηθφ δίθηπν κέζσ ησλ
ηνπηθψλ ΜΜΔ θαη εξεπλεηηθψλ θέληξσλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ηελ θαηλνηνκία.

ΑΔΑ: Ω80Ι7Λ6-ΟΧΑ
 ηε ζεκαζία ηεο δηάδνζεο ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο
πεξηνρήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο (INTERREG V-B) BALKANMEDITERRANEAN 2014-2020.
ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη, ε ελίζρπζε ηνπ δπλακηθνχ θαηλνηνκίαο, ε πξνψζεζε
ηε εθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαη ε ππνζηήξημε ηεο βηψζηκεο ηθαλφηεηαο πξνζαξκνγήο ησλ ΜΜΔ.
Ζ πξνζηηζέκελε αμία ηνπ έξγνπ ζπκπεξηιακβάλεη ζηνηρεία φπσο, ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ηνκέα ησλ
αγξνηηθψλ πξντφλησλ δηαηξνθήο, ηελ πξνψζεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη κεζφδσλ ζηνπο ηνκείο ηεο
γεσξγίαο, ηεο θηελνηξνθίαο, ηεο κεηαπνίεζεο πξντφλησλ, ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ηνπ κάξθεηηλγθ θαζψο θαη ε
πξνψζεζε ηεο δηθηχσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ.
Ζ δαπάλε, ε νπνία ζα πξνθιεζεί απφ ηε δηελέξγεηα εθ κέξνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ηνπ ελ ιφγσ
δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα:
 Πξνβιέπεηαη απφ ην ηερληθφ δειηίν ηνπ έξγνπ φπσο απηφ θαηαηέζεθε, εγθξίζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο
αξκφδηα φξγαλα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο (INTERREG V-B) BALKANMEDITERRANEAN 2014-2020 θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη επηβεβιεκέλε θαη αλαγθαία γηα ηελ νινθιεξσκέλε
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ BALKANET,
 δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ελίζρπζεο θαη ελδπλάκσζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, δηθηχσζεο, κεηαθνξάο
ηερλνγλσζίαο θαη αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ σο πξνο ηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο, ηελ
αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο, ζηνλ ηνκέα ηεο αγξνδηαηξνθήο αιιά
θαη ησλ ηνκέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο αιιά θαη εθηφο απηήο, ζηνλ
ρψξν ηεο Βαιθαληθήο.
πλνπηηθά, αληηθείκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ είλαη ε αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ ζα αλαιάβεη λα πινπνηήζεη ηα
αθφινπζα παξαδνηέα (ζχκθσλα κε ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ ζηελ θαηεγνξία θφζηνπο
ππεξεζίεο εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ):
Α/Α

Παξαδνηέν

1

2.2.2

2

2.2.2

3

2.2.3

4

2.2.4

5

3.2.1

6

3.2.2

7

3.2.3

8

4.2.3

9

5.2.1

10

5.2.2

Πεξηγξαθή
Τπεξεζίεο εθπφλεζεο πιάλνπ επηθνηλσλίαο θαη κεηάθξαζε
πεξηερνκέλνπ
Τπεξεζίεο ζρεδηαζκνχ θαη αλαπαξαγσγήο πιεξνθνξηαθνχ
πιηθνχ
Τπεξεζίεο δηνξγάλσζεο θαη ππνζηήξημεο ζπκκεηνρήο ζε
αγξνδηαηξνθηθέο εθζέζεηο ζε Διιάδα θαη Αιβαλία
Τπεξεζίεο αμηνιφγεζεο ησλ δξάζεσλ επηθνηλσλίαο θαη
παξαγσγήο πνιπκεζηθνχ παθέηνπ επηθνηλσλίαο
Τπεξεζίεο εθπφλεζεο κειέηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη
αμηνιφγεζεο δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα
Τπεξεζίεο έξεπλαο θαηλνηφκσλ ηδεψλ θαη βέιηηζησλ
πξαθηηθψλ ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα θαη δεκηνπξγία
βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ.
Τπεξεζίεο γηα ηε δεκηνπξγία νκάδσλ δηθαηνχρσλ απνδεθηψλ ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ θαη δεκηνπξγία ιηζηψλ
(πιαηθφξκα έξγνπ)
Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ,
αλαγλψξηζε θαη εθαξκνγή επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ θαη
δεκηνπξγία ζρεηηθψλ εγρεηξηδίσλ νδεγηψλ
Τπεξεζίεο δηνξγάλσζεο θαη ππνζηήξημεο ζπκκεηνρήο ζε
εκεξίδεο θαη επηζθέςεηο πεδίνπ κε αληηθείκελν ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε Διιάδα, Αιβαλία θαη Βνπιγαξία
Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο ζπκκεηνρήο ζε ζπλαληήζεηο δηάρπζεο
βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζε Διιάδα, Αιβαλία θαη Βνπιγαξία
χλνιν

Αμία κε ΦΠΑ
2,500.00
8,000.00
8,206.25
10,750.00
11,000.00
7,250.00
6,000.00
11,750.00
6,500.00
7,000.00
78,956.25

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ:
Παρακαλούμε για ηην ειζήγηζη ζας ζηην Οικονομική Επιηροπή ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας για
ηην:
Έγθξηζε ηνπ ηξφπνπ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ «Τινπνίεζε ελεξγεηψλ επηθνηλσλίαο, παξαγσγήο έληππνπ πιηθνχ
πξνβνιήο, δηνξγάλσζεο εθζέζεσλ, ζπλαληήζεσλ, ζεκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ», γηα ηηο
δξάζεηο ηνπ έξγνπ ΒΑΛΚΑΝΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΗΓΔΧΝ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΟΝ ΑΓΡΟΓΗΑΣΡΟΦΗΚΟ
ΣΟΜΔΑ – BALKANET» κε Κσδηθφ Έξγνπ: BMP1/1.2/2469/2017 θαη Κσδηθφ ΟΠ 5013497, ζην πιαίζην ηνπ
Γηαθξαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο «Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020», κέρξη ηνπ
πνζνχ ησλ 78.956,25 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. (αμία πξν Φ.Π.Α. 63.674,40 €) κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ

ΑΔΑ: Ω80Ι7Λ6-ΟΧΑ
δεκφζηνπ αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ θάησ ησλ νξίσλ ηεο παξ. γ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Νφκνπ 4412/2016
κέζσ ΔΖΓΖ, έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ δηαθήξπμεο θαη ζπγθξφηεζε ησλ επηηξνπψλ δηελέξγεηαο, παξαιαβήο θαη
ελζηάζεσλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ζ ζρεηηθή δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019 θαη
ζπγθεθξηκέλα ηνλ 06.01.071.9459.2032 ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2019.

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απόςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 156, 175, 176, 177, 184 & 225 ηνπ λ. 3852/2010
(ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
– Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί ύζηαζεο θαη πγθξόηεζεο Πεξηθεξεηώλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΚ».
 Σηο ππ’ αξηζκ. 88897/18-05-2018 (ΦΔΚ 2070/Β’/07-06-2018) θαη 165633/8-8-2017 (ΦΔΚ
2953/Β’/29-8-2017) απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξώλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011 9 ΦΔΚ 226/Α’/27-10-2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν
κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθώλ θαη Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκόο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθώλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.

ΑΔΑ: Ω80Ι7Λ6-ΟΧΑ
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνύο ζπκβνύινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απόθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 86412/1602/20.3.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Ηιείαο ηεο
Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1.

Δγθξίλεη ηνλ ηξόπν δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ «Τινπνίεζε ελεξγεηώλ επηθνηλσλίαο, παξαγσγήο

έληππνπ πιηθνύ πξνβνιήο, δηνξγάλσζεο εθζέζεσλ, ζπλαληήζεσλ, ζεκαηηθώλ εξγαζηεξίσλ θαη
εθπόλεζεο κειεηώλ», γηα ηηο δξάζεηο ηνπ έξγνπ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ ΙΓΔΩΝ ΑΔΙΦΟΡΟΤ
ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΟΝ ΑΓΡΟΓΙΑΣΡΟΦΙΚΟ ΣΟΜΔΑ – «BALKANET» κε Κσδηθό Έξγνπ:
BMP1/1.2/2469/2017 θαη Κσδηθό ΟΠ 5013497, ζην πιαίζην ηνπ Γηαθξαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο
Δδαθηθήο πλεξγαζίαο «Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020», κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ
78.956,25 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. (αμία πξν Φ.Π.Α. 63.674,40 €) κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ
δεκόζηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ θάησ ησλ νξίσλ ηεο παξ. γ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
Νόκνπ 4412/2016 κέζσ ΔΗΓΗ.
2.

Δγθξίλεη ην ζρέδην δηαθήξπμεο ηνπ σο άλσ αλαθεξόκελνπ έξγνπ.

Η ζρεηηθή δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019
θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ 06.01.071.9459.2032 ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2019.
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ο Γξακκαηέαο
ηαζνύιηαο Γεώξγηνο

