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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1544/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 196556/3248/01.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ.
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1544/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «α. Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ Νν3 (Αλάζεζε ζε εμσηεξηθφ
ζπλεξγάηε ππεξεζηψλ εθπφλεζεο κειεηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ) ηεο ππ’
αξηζκ. 95457/1724/29-03-2019 δηαθήξπμεο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα «Αλάζεζε ζε
εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ππεξεζηψλ εθπφλεζεο κειεηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ
«CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS (INCUBA) – Γηαζπλνξηαθέο αγξνδηαηξνθηθέο
ζεξκνθνηηίδεο», κε θσδηθφ έξγνπ ΜΙS: 5003241», ΑΔΠ 301/6: 2018ΔΠ30160013, πνπ έρεη
εληαρζεί θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Γηαθξαηηθφ Πξφγξακκα Interreg Διιάδα-Ιηαιία V/A
2014-2020, ζπλνιηθήο δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 31.600,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Π.Α. θαη κε θξηηήξην επηινγήο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο
βάζεη ηεο ηηκήο γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ», β. Αλάδεημε ηεο εηαηξείαο «ΔΣΑΜ ΑΝΩΝΤΜΗ
ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΩΝ & ΜΔΛΔΣΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ» ΔΣΑΜ Α.Δ. σο
νξηζηηθνχ αλαδφρνπ, 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», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.
ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ζ Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Απεηή Υαπαλαμποπούλος

Παναγιώηηρ Μππάμορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 23/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
9ε Ινπιίνπ, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 13:00., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 203393/2100/5.7.2019
λφκηκε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δφζεθε ζηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο
Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηψηεο- Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
3. Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Πεηξφπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. χξκνο Γεψξγηνο- κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη ε γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Αξεηή Υαξαιακπνπνχινπ, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απφθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Απφ ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ. Παξαζθεπφπνπινο
Γεξάζηκνο θαη Καπξάινο ππξίδσλ, Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο.
ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθε θαη παξαβξέζεθε ν θ. ηξαθφπνπινο ση. Αλαζηάζηνο γηα ην 1ν
ζέκα ζηελ Ηκεξήζηα Γηάηαμε.
Δπίζεο γηα ην ζέκα 64ν ηεο Ηκεξήζηα Γηάηαμεο παξαβξέζεθαλ νη θ.θ. Καξαγηάλλεο Υξήζηνο,
Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Γνκψλ Πεξηβάιινληνο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Γ.Δ,
νπξνχλεο Αλδξέαο, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο ΠΓΔ θαη Πξφεδξνο ηεο
Δπηηξνπήο

Γηαγσληζκνχ

ηνπ

έξγνπ

ΔΡΓΑΙΔ

ΤΝΣΗΡΗΗ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΠΟΣΑΜΟΤ ΑΛΦΔΙΟΤ, Π.Δ. ΗΛΔΙΑ ΔΣΟΤ 2017-2018»,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 5.000.000,00 € θαη ν Σδακαινχθαο Θεφδσξνο, λνκηθφο εθπξφζσπνο ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα «ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΙ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΔΣΟΠΟΤΛΟΙ ΑΒΔΣΔ»
Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 1544/2019
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 10ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν: «α.
Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ Νν3 (Αλάζεζε ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ππεξεζηψλ εθπφλεζεο κειεηψλ
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ) ηεο ππ’ αξηζκ.

95457/1724/29-03-2019 δηαθήξπμεο

ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα «Αλάζεζε ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ππεξεζηψλ εθπφλεζεο κειεηψλ
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ «CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS
(INCUBA) – Γηαζπλνξηαθέο αγξνδηαηξνθηθέο ζεξκνθνηηίδεο», κε θσδηθφ έξγνπ ΜΙS: 5003241»,
ΑΔΠ 301/6: 2018ΔΠ30160013, πνπ έρεη εληαρζεί θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Γηαθξαηηθφ
Πξφγξακκα Interreg Διιάδα-Ιηαιία V/A 2014-2020, ζπλνιηθήο δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
31.600,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη κε θξηηήξην επηινγήο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα
απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο βάζεη ηεο ηηκήο γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ», β. Αλάδεημε
ηεο εηαηξείαο «ΔΣΑΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΩΝ & ΜΔΛΔΣΗΣΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ» ΔΣΑΜ Α.Δ. σο νξηζηηθνχ αλαδφρνπ, 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».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 196556/3248/01.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ.
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έρνληαο ππφςε:
Η Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ζπκκεηέρεη σο επηθεθαιήο εηαίξνο ζην έξγν CROSS BORDER AGRIFOOD
INCUBATORS (INCUBA) – Διαζςνοπιακέρ αγποδιαηποθικέρ θεπμοκοιηίδερ ηνπ δηαθξαηηθνχ
Πξνγξάκκαηνο Interreg Διιάδα – Ιηαιία 2014 – 2020, ην νπνίν εληάζζεηαη ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1:
Οινθιεξσκέλε Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε (Integrated Environmental Management) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ
ηνπ εηδηθφ ζηφρν 1.3: Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα
θαη ηνπ ηνκέα ηεο αιηείαο θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο (Enhancing the competitiveness of small and mediumsized enterprises, the agricultural sector (for the EAFRD) and the fisheries and aquaculture sector). Σν έξγν
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (85%) θαη απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (15%).
Η δαπάλε, ε νπνία ζα πξνθιεζεί απφ ηε δηελέξγεηα ηεο ελ ιφγσ δξάζεο εθ κέξνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα πξνβιέπεηαη απφ ην ηερληθφ δειηίν ηνπ έξγνπ φπσο απηφ
θαηαηέζεθε, εγθξίζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Interreg Διιάδα –
Ιηαιία 2014 – 2020 θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη επηβεβιεκέλε θαη αλαγθαία γηα ηελ νινθιεξσκέλε πινπνίεζε ηνπ
έξγνπ CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS (INCUBA) – Διαζςνοπιακέρ αγποδιαηποθικέρ
θεπμοκοιηίδερ,
Καηφπηλ απηψλ θαη έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ.87/η.Α/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» κε ην νπνίν ζπζηήζεθαλ θαη
ζπγθξνηήζεθαλ νη Πεξηθέξεηεο σο ΝΠΓΓ - ΟΣΑ Β’.
2. Σν ππ’αξηζκ. ΦΔΚ 4309 / η.Β’/30.12.2016 κε ζέκα «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Α/8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
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4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 «θνπφο» ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ.143Α’) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζχκθσλα κε ην
νπνίν ζθνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 8εο Ννεκβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηα δεκνζηνλνκηθά πιαίζηα ησλ θξαηψλ −
κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EE L 306/41), θαζψο θαη ε ζπζηεκαηηθή έληαμε ζε εληαίν θείκελν θαη, θαηά
πεξίπησζε, ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ηζρπνπζψλ αξρψλ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο θαη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ.
5. Σηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/1995/19Α/01-02-95, κε ηηο νπνίεο θσδηθνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο πεξί
πξνκεζεηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίδνληαη ζπλαθή ζέκαηα.
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3310/2005 (Φ.Δ.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ
απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/2005 (Φ.Δ.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) θαη φπσο ηζρχεη.
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/η.Α/13-07-2010), πεξί ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο, κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθνχκελσλ νξγάλσλ
ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.
8. Σν Ν.3548/07 (ΦΔΚ. 68/η.Α/20-3-2007) «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην
Ννκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο».
9. Σν Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/η.Α/5-8-2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» θαη ηελ ππ’
αξηζκφ 2/100018/0026/30-12-2016 εγθχθιην ηνπ Γ.Λ.Κ. πεξί «θνηλνπνίεζεο δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ
αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρήο νδεγηψλ».
10. Σελ ππ αξηζκ. 400/2014 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ, πεξί επηθχξσζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ ηεο 18εο θαη 25εο Μάηνπ 2014 θαη ην απφ 25/08/2014 πξαθηηθφ
νξθσκνζίαο ηεο λέαο πεξηθεξεηαθήο αξρήο ηεο Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.
11. Σελ ππ’ αξηζκ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Δ.Κ. 111/η. Τ.Ο.Γ.Γ./9.3.2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο «Οξηζκφο Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»
12. Σελ ππ’ αξηζκ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Δ.Κ. 211/η.Β΄/30-1-2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο
13. Σελ ππ΄αξηζκ. 69923/876/14.3.2017 (ΦΔΚ 1018-Β/24.3.2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, πεξί
κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο Γπηηθήο Διιάδαο.
14. 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.
15. Σν κε αξηζκ. 2/80427/0026/30.11.2012 έγγξαθν ηεο 26εο Γηεχζπλζεο ηνπ Γ.Λ.Κ. ζχκθσλα κε ην νπνίν ¨ε
έθδνζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο, πξνεγείηαη θάζε ελέξγεηαο γηα ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο θαη
δηελεξγείηαη ζε ζπλέρεηα ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο¨.
16. Σελ ππ’ αξηζ. 21/12-02-2018 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα
«Έγθξηζε α) κεηαθνξάο απφ ηελ Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο Α.Δ. ΟΣΑ εγθξηζέλησλ
επξσπατθψλ έξγσλ Interreg V/A Διιάδα – Ιηαιία 2014-2020 (1ε Πξφζθιεζε ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο
Διιάδαο) ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο β) απνδνρήο θαη πινπνίεζεο ησλ αλσηέξσ έξγσλ απφ ηελ
Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο γ) εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηελ ππνγξαθή φισλ
ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ» (ΑΓΑ: ΦΒ347Λ6-ΞΝΚ).
17. Σελ ππ’αξηζκ. 226/15-11-2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ Δηήζηνπ
Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 2019».
18. Σελ ππ’αξηζκ. 228/15-11-2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ κε ζέκα «Έγθξηζε
Πξνυπνινγηζκνχ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019».
19. Σελ ππ’αξηζκ. 2152/529/03-01-2019 (α/α 420) (ΑΓΑ: ΧΥ9Α7Λ6-19) θαη ηε ζπκπιεξσκαηηθή ηεο, ππ.
αξηζκ. 109586/7994/08-04-2019 (α/α 2074) (ΑΓΑ:ΧΙΟ87Λ6-9Τ8) Βεβαίσζε Γέζκεπζεο Πίζησζεο, απφ ηελ
Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ – Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ Π.Γ.Δ. / Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο.
20. Σελ ππ’αξηζκ. 105789/517/03-04-2018 (ΑΓΑ: 7ΝΞΚ7Λ6-6ΑΥ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε κε ζέκα
«Οξηζκφο ππεπζχλσλ πινπνίεζεο θαη νκάδσλ έξγνπ ησλ εγθξηζέλησλ επξσπατθψλ έξγσλ Interreg V/A
Διιάδα – Ιηαιία 2014-2020 (1ε Πξφζθιεζε) ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο,
ηελ ππ.
αξηζκ. 294022/1901/27-09-2018 (ΑΓΑ: Φ4ΚΘ7Λ6-ΦΑΥ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε κε ζέκα «1ε
Σξνπνπνίεζε απφθαζεο νξηζκνχ ππεπζχλσλ πινπνίεζεο θαη νκάδσλ έξγνπ ησλ εγθξηζέλησλ επξσπατθψλ
έξγσλ Interreg V/A Διιάδα – Ιηαιία 2014-2020 (1ε Πξφζθιεζε) ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
θαη ηελ ππ. αξηζκ. ΠΓΔ/ΓΑΠ/107257/851/08-04-2019 (ΑΓΑ:64ΦΥ7Λ6-ΤΛΧ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε κε
ζέκα «2ε Σξνπνπνίεζε ηεο ππ. αξηζκ. 294022/1901/27-9-2018 (ΑΓΑ: Φ4ΚΘ7Λ6-ΦΑΥ) απφθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε κε ζέκα «1ε Σξνπνπνίεζε απφθαζεο νξηζκνχ ππεπζχλσλ πινπνίεζεο θαη νκάδσλ έξγνπ ησλ

ΑΔΑ: 61327Λ6-Ρ7Κ
εγθξηζέλησλ επξσπατθψλ έξγσλ Interreg V/A Διιάδα – Ιηαιία 2014 - 2020 (1ε Πξφζθιεζε) ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο.»
21. Σελ ππ’αξηζκ. 1209/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα: «α)Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ Νν1
(Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο - Σερληθψλ Πξνζθνξψλ) ηεο ππ’ αξηζκ.
95457/1724/29-03-2019 δηαθήξπμεο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα «Αλάζεζε ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε
ππεξεζηψλ εθπφλεζεο κειεηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ «CROSS BORDER AGRIFOOD
INCUBATORS (INCUBA) – Γηαζπλνξηαθέο αγξνδηαηξνθηθέο ζεξκνθνηηίδεο», κε θσδηθφ έξγνπ ΜΙS:
5003241», ΑΔΠ 301/6: 2018ΔΠ30160013, πνπ έρεη εληαρζεί θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Γηαθξαηηθφ
Πξφγξακκα Interreg Διιάδα-Ιηαιία V/A 2014-2020, ζπλνιηθήο δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 31.600,00 επξψ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη κε θξηηήξην επηινγήο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο
πξνζθνξάο βάζεη ηεο ηηκήο γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ» β) Έγθξηζε γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο δηαγσληζηηθήο
δηαδηθαζίαο, δειαδή ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ»
22. Σελ ππ’ αξηζκ. 1269/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε
ζέκα: «α. Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ Νν2 (Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ) ηεο ππ’
αξηζκ. 95457/1724/29-03-2019 δηαθήξπμεο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα «Αλάζεζε ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε
ππεξεζηψλ εθπφλεζεο κειεηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ «CROSS BORDER AGRIFOOD
INCUBATORS (INCUBA) – Γηαζπλνξηαθέο αγξνδηαηξνθηθέο ζεξκνθνηηίδεο», κε θσδηθφ έξγνπ ΜΙS:
5003241», ΑΔΠ 301/6: 2018ΔΠ30160013, πνπ έρεη εληαρζεί θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Γηαθξαηηθφ
Πξφγξακκα Interreg Διιάδα-Ιηαιία V/A 2014-2020, ζπλνιηθήο δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 31.600,00 επξψ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη κε θξηηήξην επηινγήο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο
πξνζθνξάο βάζεη ηεο ηηκήο γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ»
β. Έγθξηζε γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ αλάδεημε πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.»
23. Σν ππ’ αξηζκ. Νν 3/28-6-2019 Πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο Γηελέξγεηαο- Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο
Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ αλαθνξηθά κε ηελ ππ’ αξηζκ. 95457/1724/29-03-2019 δηαθήξπμεο ζπλνπηηθνχ
δηαγσληζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη παξαθάησ:
ΠΡΑΚΣΙΚΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
ηνπ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν «Ανάθεζη ζε εξυηεπικό ζςνεπγάηη ςπηπεζιών εκπόνηζηρ μελεηών για ηιρ
ανάγκερ ηος εςπυπαφκού έπγος «CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS (INCUBA) –
Διαζςνοπιακέρ αγποδιαηποθικέρ θεπμοκοιηίδερ», με κυδικό έπγος ΜΙS: 5003241», ΑΕΠ 301/6:
2018ΕΠ30160013, πος έσει ενηασθεί και ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Διακπαηικό Ππόγπαμμα Interreg
Ελλάδα-Ιηαλία V/A 2014-2020, ζςνολικήρ δαπάνηρ μέσπι ηος ποζού ηυν 31.600,00 εςπώ
ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α. και με κπιηήπιο επιλογήρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομικήρ άποτηρ
πποζθοπάρ βάζει ηηρ ηιμήρ για ηο ζύνολο ηυν ςπηπεζιών»
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3
ηνλ Πχξγν, ζηηο 28/6/2019 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 10:00 π.κ., ζηα γξαθεία ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο
Π.Δ. Ηιείαο, 5νο φξνθνο, Μαλσινπνχινπ 47, Γηνηθεηήξην, ζηνλ Πχξγν ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή πνπ ζπζηάζεθε
κε ηελ κε αξηζκφ 451/2019 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
(6ΚΧΗ7Λ6-ΦΙΤ), πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγίζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο πνπ
ππνβιήζεθαλ ζηελ ππεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (Γλζε Αλάπηπμεο Π.Δ. Ηιείαο) ζηελ κε αξηζκφ
πξση. 95457/1724/29-3-2019 (ΑΓΑ: ΧΑΘΝ7Λ6-80Υ) δηαθήξπμε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κεηά απφ:
Α) ηελ κε αξηζκφ 1269/2019 (ΑΓΑ: ΦΤΑ57Λ6-6ΧΥ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πεξί α) ηεο
έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ Νν2 νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη β) ηεο ζπλέρηζεο ηεο
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ αλάδεημε ηεο εηαηξείαο ΔΣΑΜ ΑΔ σο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.
θαη
Β) ηελ παξέιεπζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, δίρσο ηελ ππνβνιή ελζηάζεσλ έλαληη ηεο
αλσηέξσ απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
ηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, πνπ είρε απαξηία, παξέζηεζαλ νη εμήο:
α/α Ιδιόηηηα ζηην Επιηποπή
Ονομαηεπώνςμο
1

Πξφεδξνο

Θενδσξφπνπινο Θεφδσξνο

2

Μέινο

Μπέιινο Αληψληνο

3
Μέινο
Αιηάλεο Αλαζηάζηνο
Η Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, πξνρψξεζε ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πνπ ηεο δηαβίβαζε ε ππεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (Γλζε Αλάπηπμεο
Π.Δ. Ηιείαο) θαη κνλφγξαςε φιεο ηηο ζειίδεο ηνπ.
Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ε Δπηηξνπή δηαπίζησζε πσο ν πξνζσξηλφο
αλάδνρνο ππέβαιε φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα ηεο δηαθήξπμεο.

ΑΔΑ: 61327Λ6-Ρ7Κ
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ε Δπηηξνπή εηζεγείηαη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν ΔΣΑΜ
ΑΔ.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε Δπηηξνπή ζπλέηαμε ην παξφλ πξαθηηθφ, ην ππέγξαςε ζε ηξία (3)
αληίγξαθα θαη ην παξέδσζε ζηελ ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ (Γλζε Αλάπηπμεο Π.Δ. Ηιείαο) ),
πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
Σα μέλη ηηρ Επιηποπήρ Διενέπγειαρ – Αποζθπάγιζηρ και Αξιολόγηζηρ αποηελεζμάηυν ηος Διαγυνιζμού
Θενδσξφπνπινο Θεφδσξνο (Πξφεδξνο)
Μπέιινο Αληψληνο (Μέινο)
Αιηάλεο Αλαζηάζηνο (Μέινο)
ΕΙΗΓΟΤΜΑΣΕ
α. Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ Νν3 (Αλάζεζε ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ππεξεζηψλ εθπφλεζεο κειεηψλ γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ) ηεο ππ’ αξηζκ. 95457/1724/29-03-2019 δηαθήξπμεο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ
γηα «Αλάζεζε ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ππεξεζηψλ εθπφλεζεο κειεηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ
«CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS (INCUBA) – Γηαζπλνξηαθέο αγξνδηαηξνθηθέο
ζεξκνθνηηίδεο», κε θσδηθφ έξγνπ ΜΙS: 5003241», ΑΔΠ 301/6: 2018ΔΠ30160013, πνπ έρεη εληαρζεί θαη
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Γηαθξαηηθφ Πξφγξακκα Interreg Διιάδα-Ιηαιία V/A 2014-2020, ζπλνιηθήο
δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 31.600,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη κε θξηηήξην επηινγήο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο βάζεη ηεο ηηκήο γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ»
β. Αλάδεημε ηεο εηαηξείαο «ΔΣΑΜ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΧΝ & ΜΔΛΔΣΗΣΙΚΧΝ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ» ΔΣΑΜ Α.Δ. σο νξηζηηθνχ αλαδφρνπ.
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.
Η δαπάλε ησλ 21.700,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) ζα βαξχλεη ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ηνπ έηνπο 2019 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Κ.Α.Δ. 01.071/9919.01.1293 ζχκθσλα κε
ηελ ππ. Αξηζκ’ 2152/529/03-01-2019 (α/α 420) (ΑΓΑ:ΧΥ9Α7Λ6-19 ) θαη ηε ζπκπιεξσκαηηθή ηεο ππ. αξηζκ.
109586/7994/08-04-2019 (α/α 2074) (ΑΓΑ:ΧΙΟ87Λ6-9Τ8) βεβαίσζε χπαξμεο πίζησζεο.

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».

ΑΔΑ: 61327Λ6-Ρ7Κ
 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.
 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.: 196556/3248/01.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Ηιείαο
ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1. Δγθξίλεη ην Πξαθηηθφ Νν3 (Αλάζεζε ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ππεξεζηψλ εθπφλεζεο κειεηψλ
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ) ηεο ππ’ αξηζκ.

95457/1724/29-03-2019 δηαθήξπμεο

ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα «Αλάζεζε ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ππεξεζηψλ εθπφλεζεο κειεηψλ
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ «CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS
(INCUBA) – Γηαζπλνξηαθέο αγξνδηαηξνθηθέο ζεξκνθνηηίδεο», κε θσδηθφ έξγνπ ΜΙS: 5003241»,
ΑΔΠ 301/6: 2018ΔΠ30160013, πνπ έρεη εληαρζεί θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Γηαθξαηηθφ
Πξφγξακκα Interreg Διιάδα-Ιηαιία V/A 2014-2020, ζπλνιηθήο δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ

ΑΔΑ: 61327Λ6-Ρ7Κ
31.600,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη κε θξηηήξην επηινγήο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα
απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο βάζεη ηεο ηηκήο γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ.
2. Αλαδεηθλχεη ηελ εηαηξεία «ΔΣΑΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΩΝ &
ΜΔΛΔΣΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ» ΔΣΑΜ Α.Δ. σο νξηζηηθφ αλάδνρν.
3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο ή ηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο 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.
Η δαπάλε ησλ 21.700,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) ζα βαξχλεη ηνλ εγθεθξηκέλν
πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ηνπ έηνπο 2019 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Κ.Α.Δ.
01.071/9919.01.1293

ζχκθσλα

κε

ηελ

ππ.

Αξηζκ’

2152/529/03-01-2019

(α/α

420)

(ΑΓΑ:ΩΥ9Α7Λ6-19 ) θαη ηε ζπκπιεξσκαηηθή ηεο ππ. αξηζκ. 109586/7994/08-04-2019 (α/α
2074) (ΑΓΑ:ΩΙΟ87Λ6-9Τ8) βεβαίσζε χπαξμεο πίζησζεο.

Σν παξφλ πξαθηηθφ αθνχ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Η Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο

Αξεηή Υαξαιακπνπνχινπ

