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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 772/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 86271/1595/20.3.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ.
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 772/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ
γηα ηελ θάιπςε εμφδσλ κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο γηα ζπλαληήζεηο ζε ινβελία, Κξναηία θαη
Βνζλία-Δξδεγνβίλε, ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο «FERRY CENTER ΣΔΛΩΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟ Δ.Π.Δ.»,
ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ “InnoXenia: Innovation in Tourism in the
Adriatic-Ionian Macroregion” (Καηλνηνκία ζηνλ Σνπξηζκφ ζηελ Μαθξνπεξηθέξεηα Αδξηαηηθήο –
Ινλίνπ)», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 12/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΤΝΔΓΡΗΑΔΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ
ΔΛΛΑΓΑ
ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
27ε Μαξηίνπ 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 12:00κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

χζηεξα

απφ

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

89998/966/22.3.2019 λφκηκε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δφζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηψηεο – Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξφεδξνο 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. Πεηξφπνπινο Κσλ/λνο-κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηαζνχιηαο Γεψξγηνο, ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απφθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Απφ ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ. Παξαζθεπφπνπινο
Γεξάζηκνο, θαη χξκνο Γεψξγηνο Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.

ΑΔΑ: Ω1ΖΩ7Λ6-ΦΦΑ
Απ. Απόθαζηρ 772/2019
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 163ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ κε ηίηιν:
«Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ θάιπςε εμφδσλ
κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο γηα ζπλαληήζεηο ζε ινβελία, Κξναηία θαη Βνζλία-Δξδεγνβίλε, ηεο
αλαδφρνπ εηαηξείαο «FERRY CENTER ΣΔΛΩΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟ Δ.Π.Δ.», ζην πιαίζην ηεο
πινπνίεζεο ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ “InnoXenia: Innovation in Tourism in the Adriatic-Ionian
Macroregion” (Καηλνηνκία ζηνλ Σνπξηζκφ ζηελ Μαθξνπεξηθέξεηα Αδξηαηηθήο – Ινλίνπ)».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 86271/1595/20.3.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ.
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Λαμβάνοντας υπόψη:
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. Tελ ππ’ αξ. 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΄ αξ. 184/2017 Απφθαζε (19ε πλεδξίαζε ζηηο 14-11-2017) ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ
νπνία «Δγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Π.Γ.Δ. έηνπο 2018» (Νφκηκε, κε ηελ ππ’αξ.293717/29-11-2017
Απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ) θαη ηελ ππ’
αξ. 218/2017 Απφθαζε (19ε πλεδξίαζε ζηηο 14-11-2017) ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία
ελέθξηλε ην « Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο ηεο Π.Γ.Δ. νηθ. έηνπο 2018, ην νπνίν ζπλνςίδεη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο ΠΓΔ έηνπο 2018, θαζψο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηεο Π.Γ.Δ. κε ηελ επσλπκία
–«Ίδξπκα ηήξημεο Ογθνινγηθψλ Αζζελψλ – Ζ Διπίδα», ηνπο πίλαθεο ζηνρνζεζίαο ηεο Π.Γ.Δ. θαη ηελ
ελζσκάησζε ησλ πηλάθσλ ζηνρνζεζίαο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηεο Π.Γ.Δ. κε ηελ επσλπκία –«Ίδξπκα ηήξημεο
Ογθνινγηθψλ Αζζελψλ – Ζ Διπίδα», φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ππ. αξ. 1348/2017 & 1796/2017
Απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
7. Σελ ππ’ αξηζκ. 173/2017 (19ε πλεδξίαζε 09-11-2017) (ΑΓΑ:69ΒΕ7Λ6-ΕΔΝ) απφθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην εηήζην πξφγξακκα πξνκεζεηψλ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2018
8. Tελ ππ’ αξ. 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)
9. Tελ 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. Tελ ππ’ αξ. 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. Tελ ππ’ αξ. 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. Tελ ππ’ αξ. 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. 149/11-09-2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ κε ζέκα «Έγθξηζε Σ΄
ηξνπνπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2018».
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14. Σελ ππ’ αξηζκ. 148107/810/14-05-2018 (ΑΓΑ: 60ΤΡ7Λ6-ΕΖΛ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε κε ζέκα
«Οξηζκφο ππεπζχλσλ πινπνίεζεο θαη νκάδσλ έξγνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο Αδξηαηηθήο – Ηνλίνπ 2014 – 2020»
(Interreg ADRION 2014 – 2020) ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
15. Σελ ππ’ αξηζ. 54/25-04-2018 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα
«Έγθξηζε απνδνρήο κεηαθνξάο απφ ηελ Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο Α.Δ. ΟΣΑ ηνπ
εγθξηζέληνο επξσπατθνχ έξγνπ “InnoXenia: Innovation in Tourism in the Adriatic-IonianMacroregion”
(Καηλνηνκία ζηνλ Σνπξηζκφ ζηελ Μαθξνπεξηθέξεηα Αδξηαηηθήο – Ηνλίνπ) θαη πινπνίεζήο ηνπ απφ ηελ
Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο»» (ΑΓΑ: 65Θ97Λ6-9Γ).
16. Σν απφ 19-06-2018 ζπκθσλεηηθφ (subsidy contract) κεηαμχ ηνπ Δπηθεθαιήο Δηαίξνπ ηνπ έξγνπ
INNOXENIA θαη ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
17. Σελ ππ’ αξηζ. 220393/10119/02-08-2018 βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ – Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ
πεξί χπαξμεο πίζησζεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ INNOXENIA.
18. Σελ ππ’ αξηζ. 248831/11479/02-08-2018 (α/α απφθαζεο 2810) Απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε πεξί έγθξηζεο
δέζκεπζεο πίζησζεο χςνπο 541.340,00 επξψ γηα ηελ πιεξσκή ηζφπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο ηεο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ
θαη ησλ ππεξσξηαθψλ δαπαλψλ ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ INNOXENIA (ΑΓΑ: ΩΟ1Θ7Λ689Τ).
19. Σν ππ’ αξηζ. 229198/3527/24-07-2018 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Ζιείαο αλαθνξηθά κε ην έξγν
INNOXENIA.
20. Σελ ππ’ αξηζ. 2/42053/0094/2002 απφθαζε Τπ. Οηθνλνκίαο, κε ηελ νπνία αλαπξνζαξκφζηεθε ην
ρξεκαηηθφ πνζφ ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.Γ. 496/74 γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο, ζε δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα (2.500)
επξψ.
21. Σελ ππ’ αξηζκ. 298824/4765/02-10-2018 πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ θάιπςε εμφδσλ κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο γηα
ζπλαληήζεηο ζε ινβελία, Κξναηία θαη Βνζλία-Δξδεγνβίλε κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ έσο ηνπ πνζνχ ησλ έμη
ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ επξψ (6.300,00 €) (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.), ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ
επξσπατθνχ έξγνπ “InnoXenia: Innovation in Tourism in the Adriatic-Ionian Macroregion” (Καηλνηνκία
ζηνλ Σνπξηζκφ ζηελ Μαθξνπεξηθέξεηα Αδξηαηηθήο – Ηνλίνπ) κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή).
22. Σελ ππ’ αξηζκ. 2345/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα
α. «Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ Νν4 ηεο ππ’ αξηζκ. ηεο ππ’ αξηζκ. 298824/4765/02-10-2018 πξφζθιεζεο
ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ θάιπςε
εμφδσλ κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο γηα ζπλαληήζεηο ζε ινβελία, Κξναηία θαη Βνζλία-Δξδεγνβίλε κε ζπλνιηθφ
πξνυπνινγηζκφ έσο ηνπ πνζνχ ησλ έμη ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ επξψ (6.300,00€) (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Π.Α.), ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ “InnoXenia: Innovation in Tourism in the
Adriatic-Ionian Macroregion” (Καηλνηνκία ζηνλ Σνπξηζκφ ζηελ Μαθξνπεξηθέξεηα Αδξηαηηθήο – Ηνλίνπ) κε
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε
ηηκή)». β. «Αλάδεημε ηεο εηαηξείαο «FERRY CENTER ΣΔΛΩΝΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Δ.Π.Δ.» σο νξηζηηθνχ
αλαδφρνπ ηεο αλσηέξσ πξφζθιεζεο», γ. «Δμνπζηνδφηεζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο ή ησλ
Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ζηνπο νπνίνπο έρεη αλαζέζεη ηηο αξκνδηφηεηεο κε απφθαζή ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
ζρεηηθήο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνθχςεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκφ 2/42053/0094/2002 απφθαζεο
ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο, κε ηελ νπνία αλαπξνζαξκφζηεθε ην ρξεκαηηθφ πνζφ ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.Γ. 496/74 γηα
ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο, ζε δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα (2.500,00) επξψ»
23. Σελ ππ΄ αξηζκ. 2813/2018 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: Ψ9ΟΞ7Λ6-Α2Γ).
24. Σελ ππ’ αξηζκ. 359566/5639/16-11-2018 ζχκβαζε παξνρήο ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ (ΑΓΑ: ΩΨΝ87Λ622Μ)
25. Σελ απφ 20-3-2019 παξάηαζε ηνπ ζπκθσλεηηθνχ (subsidy contract) κεηαμχ ηνπ Δπηθεθαιήο Δηαίξνπ ηνπ
έξγνπ INNOXENIA θαη ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ InnoXenia: Innovation in Tourism in the Adriatic-Ionian Macroregion”
(Καηλνηνκία ζηνλ Σνπξηζκφ ζηελ Μαθξνπεξηθέξεηα Αδξηαηηθήο - Ηνλίνπ), ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο
Interreg ADRION 2014 – 2020, ε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε παξάηαζεο
ηνπ ζπκθσλεηηθνχ (subsidy contract) κεηαμχ ηνπ Δπηθεθαιήο Δηαίξνπ ηνπ έξγνπ INNOXENIA θαη ηεο
Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο παξαηάζεθε απφ ηηο 31-3-2019 ζηηο 30-9-2019.
Ωο εθ ηνχηνπ, ε ηζρχο ηεο ζχκβαζεο παξνρήο παξνρήο ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ θάιπςε εμφδσλ
κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο γηα ζπλαληήζεηο ζε ινβελία, Κξναηία θαη Βνζλία-Δξδεγνβίλε, ζην πιαίζην ηεο
πινπνίεζεο ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ “InnoXenia: Innovation in Tourism in the Adriatic-Ionian Macroregion”
(Καηλνηνκία ζηνλ Σνπξηζκφ ζηελ Μαθξνπεξηθέξεηα Αδξηαηηθήο – Ηνλίνπ) έρεη παξαηείλεηαη κέρξη ηηο 30-092019.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινχκε γηα:
Σελ εηζήγεζε ζαο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα:
Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ θάιπςε εμφδσλ κεηαθίλεζεο θαη
δηακνλήο γηα ζπλαληήζεηο ζε ινβελία, Κξναηία θαη Βνζλία-Δξδεγνβίλε, ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο «FERRY
CENTER ΣΔΛΩΝΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Δ.Π.Δ.», ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ “InnoXenia:
Innovation in Tourism in the Adriatic-Ionian Macroregion” (Καηλνηνκία ζηνλ Σνπξηζκφ ζηελ
Μαθξνπεξηθέξεηα Αδξηαηηθήο – Ηνλίνπ) γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο 30/09/2019, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ
έξγνπ INNOXENIA ηνπ πξνγξάκκαηνο Interreg ADRION 2014-2020, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε παξάηαζεο

ΑΔΑ: Ω1ΖΩ7Λ6-ΦΦΑ
ηνπ ζπκθσλεηηθνχ (subsidy contract) κεηαμχ ηνπ Δπηθεθαιήο Δηαίξνπ ηνπ έξγνπ INNOXENIA θαη ηεο
Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο».
Σν πνζφ ησλ 4.850,00 € ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 (KAE:
02.01.071.9919.01.1296).

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηνλ Πξφεδξν θαη ηνπο ινηπνχο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απφςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε:
 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
– Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί χζηαζεο θαη πγθξφηεζεο Πεξηθεξεηψλ, φπσο 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 Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξψλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ 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
κηζζνιφγην – βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 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/7-2-2017).
 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».
 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).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθψλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.

ΑΔΑ: Ω1ΖΩ7Λ6-ΦΦΑ
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 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)
 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).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 86271/1595/20.3.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Ηιείαο ηεο
Π.Γ.Δ.
ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ θάιπςε εμφδσλ
κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο γηα ζπλαληήζεηο ζε ινβελία, Κξναηία θαη Βνζλία - Δξδεγνβίλε, ηεο
αλαδφρνπ εηαηξείαο «FERRY CENTER ΣΔΛΩΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟ Δ.Π.Δ.», ζην πιαίζην ηεο
πινπνίεζεο ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ “InnoXenia: Innovation in Tourism in the Adriatic-Ionian
Macroregion” (Καηλνηνκία ζηνλ Σνπξηζκφ ζηελ Μαθξνπεξηθέξεηα Αδξηαηηθήο – Ινλίνπ) γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα έσο 30/09/2019, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ INNOXENIA ηνπ
πξνγξάκκαηνο Interreg ADRION 2014-2020, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε παξάηαζεο ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ (subsidy contract) κεηαμχ ηνπ Δπηθεθαιήο Δηαίξνπ ηνπ έξγνπ INNOXENIA θαη ηεο
Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Σν πνζφ ησλ 4.850,00 € ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο
2019 (KAE: 02.01.071.9919.01.1296).
Λεπθφ ςήθηζε ν Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο θαη κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Γαβξηειίδεο
Κσλ/λνο.
Σν παξφλ πξαθηηθφ αθνχ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ο Γξακκαηέαο
ηαζνχιηαο Γεψξγηνο

