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ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 220286/3733/22-07-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ.
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1691/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «α. Έγθξηζε ησλ όξσλ δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ παξνρήο γεληθώλ
ππεξεζηώλ κε αλνηθηή δηαδηθαζία γηα δεκόζηα ζύκβαζε ππεξεζηώλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.4412/2016
γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ: «Παξνρή ππεξεζηώλ δεκηνπξγίαο νκάδσλ δηθαηνύρσλ –
απνδεθηώλ ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ, δεκηνπξγία ιηζηώλ γηα ηελ πιαηθόξκα ηνπ έξγνπ θαη
ππεξεζίεο ιεηηνπξγίαο ζεξκνθνηηίδσλ», γηα ηηο δξάζεηο ηνπ έξγνπ «CROSS BORDER AGRIFOOD
INCUBATORS (INCUBA) – Γηαζπλνξηαθέο αγξνδηαηξνθηθέο ζεξκνθνηηίδεο», κε θσδηθό έξγνπ
ΜΙS: 5003241», ΑΔΠ 301/6: 2018ΔΠ30160013, πνπ έρεη εληαρζεί θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από
ην Γηαθξαηηθό Πξόγξακκα Interreg Διιάδα-Ιηαιία V/A 2014-2020, ζπλνιηθήο δαπάλεο κέρξη ηνπ
πνζνύ ησλ 113.700,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη κε θξηηήξην επηινγήο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο βάζεη ηεο ηηκήο γηα ην ζύλνιν ησλ ππεξεζηώλ β.
έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ δηαθήξπμεο θαη γ. ζπγθξόηεζε ησλ επηηξνπώλ δηελέξγεηαο, παξαιαβήο θαη
ελζηάζεσλ ηνπ δηαγσληζκνύ», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεώπγιορ ηαθούλιαρ

Παναγιώηηρ Μππάμορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 25/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
24ε Ινπιίνπ, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13:00., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

21961/2283/19.07.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
3. Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Καπξάινο ππξίδσλ-κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεώξγηνο ηαζνύιηαο, ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ. Παξαζθεπόπνπινο
Γεξάζηκνο, ύξκνο Γεώξγηνο θαη Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο, Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη θ.θ. αικάο Κσλ/λνο, Κνπκπνπιήο Γεκήηξηνο, Μπαηηζηάηνο
πύξνο-Γηάλλεο, γηα ην 1ν 2ν θαη 93ν ζέκαηα αληίζηνηρα ζηελ Ηκεξήζηα δηάηαμε.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 1691/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 12ο θέμα ηηρ ππο ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ηο
ζώμα ζςμθώνηζε ομόθωνα, κε ηίηιν: «α. Έγθξηζε ησλ όξσλ δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ παξνρήο
γεληθώλ ππεξεζηώλ κε αλνηθηή δηαδηθαζία γηα δεκόζηα ζύκβαζε ππεξεζηώλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
Ν.4412/2016 γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ: «Παξνρή ππεξεζηώλ δεκηνπξγίαο νκάδσλ
δηθαηνύρσλ – απνδεθηώλ ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ, δεκηνπξγία ιηζηώλ γηα ηελ πιαηθόξκα ηνπ έξγνπ
θαη ππεξεζίεο ιεηηνπξγίαο ζεξκνθνηηίδσλ», γηα ηηο δξάζεηο ηνπ έξγνπ «CROSS BORDER
AGRIFOOD INCUBATORS (INCUBA) – Γηαζπλνξηαθέο αγξνδηαηξνθηθέο ζεξκνθνηηίδεο», κε
θσδηθό έξγνπ ΜΙS: 5003241», ΑΔΠ 301/6: 2018ΔΠ30160013, πνπ έρεη εληαρζεί θαη
ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Γηαθξαηηθό Πξόγξακκα Interreg Διιάδα-Ιηαιία V/A 2014-2020,
ζπλνιηθήο δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 113.700,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη κε
θξηηήξην επηινγήο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο βάζεη ηεο ηηκήο γηα
ην ζύλνιν ησλ ππεξεζηώλ β. έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ δηαθήξπμεο θαη γ. 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: 220286/3733/22-07-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ.
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τηο 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 - ΟΤΑ Β’.
2. Τν ππ’ αξηζκ. ΦΔΚ 4309 / η.Β’/30.12.2016 κε ζέκα «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Α/8-8-2016) «Γεκφζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Υπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 «Σθνπφο» 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 Σπκβνπιίνπ 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. Τηο 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. Τηο 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. Τηο 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. Τν Ν.3548/07 (ΦΔΚ. 68/η.Α/20-3-2007) «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην
Ννκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Τχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο».
9. Τν 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».
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10. Τελ 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. Τελ ππ’ αξηζκ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Δ.Κ. 111/η. Υ.Ο.Γ.Γ./9.3.2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο «Οξηζκφο Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»
12. Τελ 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. Τελ 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. Τελ ππ’ αξηζ. 2/42053/0094/2002 απφθαζε Υπ. 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. Τν 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. Τελ ππ’ αξηζ. 21/12-02-2018 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σπκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα
«Έγθξηζε α) κεηαθνξάο απφ ηελ Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο Α.Δ. ΟΤΑ 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: ΧΒ347Λ6-ΞΝΚ).
17. Τελ ππ’ αξηζκ. 226/15-11-2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σπκβνπιίνπ κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ
πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 2019».
18. Τελ ππ΄ αξ. 228/2018 Απφθαζε (22ε Σπλεδξίαζε ζηηο 15-11-2018) ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σπκβνπιίνπ κε
ζέκα «Έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Π.Γ.Δ. έηνπο 2019» θαη ηελ ππ. αξηζκ. 39/12-03-2019 (5ε Σπλεδξίαζε
ζηηο 12-03-2019) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σπκβνπιίνπ κε ζέκα «Έγθξηζε Α΄ Τξνπνπνίεζεο
Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019»
19. Τελ ππ. αξηζκ. έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο κε αξηζκ. πξση. 2152/529/03-01-2019 (Α/Α 420) (ΑΓΑ:
ΨΦ9Α7Λ6-19Σ) θαη ηελ ηξνπνηεηηθή έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο κε αξηζκ.109586/7994/08-04-2019
(Α/Α:2074) (ΑΓΑ:ΨΙΟ87Λ6-9Υ8) πνπ αθνξά ηελ θάιπςε εμφδσλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ.
20. Τελ ππ’ αξηζκ. 105789/517/03-04-2018 (ΑΓΑ: 7ΝΞΚ7Λ6-6ΑΦ) 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,
1. ηελ ππ. αξηζκ. 294022/1901/27-09-2018 (ΑΓΑ: Χ4ΚΘ7Λ6-ΦΑΦ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε κε ζέκα
«1ε Τξνπνπνίεζε 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:64ΦΦ7Λ6-ΥΛΨ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε κε ζέκα
«2ε Τξνπνπνίεζε ηεο ππ. αξηζκ. 294022/1901/27-9-2018 (ΑΓΑ: Χ4ΚΘ7Λ6-ΦΑΦ) απφθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε κε ζέκα «1ε Τξνπνπνίεζε απφθαζεο νξηζκνχ ππεπζχλσλ πινπνίεζεο θαη νκάδσλ έξγνπ ησλ
εγθξηζέλησλ επξσπατθψλ έξγσλ Interreg V/A Διιάδα – Ιηαιία 2014 - 2020 (1ε Πξφζθιεζε) ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Θέκα: «α. Έγθξηζε ησλ φξσλ δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ κε αλνηθηή δηαδηθαζία γηα
δεκφζηα ζχκβαζε ππεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ: «Παξνρή
ππεξεζηψλ δεκηνπξγίαο νκάδσλ δηθαηνχρσλ – απνδεθηψλ ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ, δεκηνπξγία ιηζηψλ γηα ηελ
πιαηθφξκα ηνπ έξγνπ θαη ππεξεζίεο ιεηηνπξγίαο ζεξκνθνηηίδσλ»,γηα ηηο δξάζεηο ηνπ έξγνπ «CROSS BORDER
AGRIFOOD INCUBATORS (INCUBA) – Γηαζπλνξηαθέο αγξνδηαηξνθηθέο ζεξκνθνηηίδεο», κε θσδηθφ έξγνπ
ΜΙS: 5003241», ΣΑΔΠ 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
113.700,00 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 ηνπ ζρεδίνπ
δηαθήξπμεο θαη γ. ζπγθξφηεζε ησλ επηηξνπψλ δηελέξγεηαο, παξαιαβήο θαη ελζηάζεσλ ηνπ δηαγσληζκνχ»
Η δαπάλε ησλ 113.700,00€ ζα βαξχλεη ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ηνπ
έηνπο 2019 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Κ.Α.Δ. 02.01.071.9919.01.1293 θαη έρεη εθδνζεί γηα ην ζθνπφ απηφ ε ππ.
αξηζκ. πξση. 234690/10752/01-08-2018 απφθαζε βεβαίσζε χπαξμεο πίζησζεο θαη ε ζπκπιεξσκαηηθή
βεβαίσζε χπαξμεο πίζησζεο κε αξηζκ. πξση. ΠΓΔ/ΓΟΓΔ/103887/7566/12-04-2019 ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ
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– Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ πεξί χπαξμεο πίζησζεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο πινπνίεζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ INCUBA.

Δλ ζπλερεία, ν πξόεδξνο έδσζε ην ιόγν ζηνλ θ. Καπξάιν ππξίδσλ, Πεξηθεξεηαθό ύκβνπιν θαη
κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ δήηεζε λα εθθσλήζεη 12 αξηζκνύο από θαηάζηαζε κε
ηνπο ππαιιήινπο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ηιείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο πνπ
πιεξνύλ όιεο ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηα ελ ιόγσ ζπιινγηθά όξγαλα, ηεο νπνίαο
δελ γλώξηδε ηελ αληηζηνηρία νλνκάησλ θαη αξηζκώλ πξνθεηκέλνπ λα πξνθύςνπλ ηα ηξία κέιε ηεο
Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο, παξαιαβήο ηνπ ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ θαη ηπρόλ επαλαιεπηηθώλ
δηαγσληζκώλ κε ηνπο αλαπιεξσκαηηθνύο ηνπο θαη ηα ηξία κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ κε ηνπο
αλαπιεξσκαηηθνύο ηνπο.

Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο Γηελέξγεηαο, παξαιαβήο ηνπ δηαγσληζκνύ έρνπλ σο
εμήο:
Σακηικά μέλη
1. Αλησλνπνύινπ Υξηζηίλα, ΠΔ Γεσηερληθώλ, ππάιιεινο ηεο ΠΔ Ηιείαο ηεο ΠΓΔ, σο
Ππόεδπο
2. Αγγνύξε Ιζκήλε, ΣΔ Γεσπνληθνύ, ππάιιεινο ηεο ΠΔ Ηιείαο ηεο ΠΓΔ
3. Αζαλαζόπνπινο Ισάλλεο, ΠΔ Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ, ππάιιεινο ηεο ΠΔ Ηιείαο ηεο
ΠΓΔ
Αναπληπωμαηικά μέλη
1. Γξακκαηηθνπνύινπ Μαξίλα, ΠΔ Γηνηθεηηθνύ - Οηθνλνκηθνύ, σο Αναπληπωηήρ Ππόεδπορ
2. Γξηβάθεο Παλαγηώηεο, ΣΔ Γεσπνληθνύ, ππάιιεινο ηεο ΠΔ Ηιείαο ηεο ΠΓΔ
3. Καηζαΐηε Αζαλαζία, ΓΔ Πξνζσπηθνύ ΗΤ, ππάιιεινο ηεο ΠΔ Ηιείαο ηεο ΠΓΔ
Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο Δλζηάζεσλ ηνπ δηαγσληζκνύ έρνπλ σο εμήο:
Σακηικά μέλη
1. Παλαγησηόπνπινο Αλδξέαο, ΠΔ Γεσηερληθώλ, σο Ππόεδπο
2. Φιεβνηόκνπ Μαξία, ΣΔ Γεσπνληθνύ, ππάιιεινο ηεο ΠΔ Ηιείαο ηεο ΠΓΔ
3. Λεσληδνπνύινπ ηακαηία, ΓΔ Γηνηθεηηθώλ Γξακκαηέσλ, ππάιιεινο ηεο ΠΔ Ηιείαο ηεο
ΠΓΔ
Αναπληπωμαηικά μέλη
1. Πνπξλάξα Παλαγηώηα, ΠΔ Γηνηθεηηθνύ – Οηθνλνκηθνύ, ππάιιεινο ηεο ΠΔ Ηιείαο ηεο
ΠΓΔ, σο Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο
2. Υξηζηνδνπιόπνπινο Φώηεο, ΠΔ Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηεο ΠΔ Ηιείαο ηεο ΠΓΔ
3. Παπαπέηξνπ Παλαγηώηα, ΣΔ Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηεο ΠΔ Ηιείαο ηεο ΠΓΔ.
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
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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.
 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
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Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 220286/3733/22-07-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Ηιείαο
ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

1.

Δγθξίλεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ κε αλνηθηή

δηαδηθαζία γηα δεκόζηα ζύκβαζε ππεξεζηώλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηελ επηινγή
αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ: «Παξνρή ππεξεζηώλ δεκηνπξγίαο νκάδσλ δηθαηνύρσλ – απνδεθηώλ ησλ
δξάζεσλ ηνπ έξγνπ, δεκηνπξγία ιηζηώλ γηα ηελ πιαηθόξκα ηνπ έξγνπ θαη ππεξεζίεο ιεηηνπξγίαο
ζεξκνθνηηίδσλ», γηα ηηο δξάζεηο ηνπ έξγνπ «CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS
(INCUBA) – Γηαζπλνξηαθέο αγξνδηαηξνθηθέο ζεξκνθνηηίδεο», κε θσδηθό έξγνπ ΜΙS: 5003241»,
ΑΔΠ 301/6: 2018ΔΠ30160013, πνπ έρεη εληαρζεί θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Γηαθξαηηθό
Πξόγξακκα Interreg Διιάδα-Ιηαιία V/A 2014-2020, ζπλνιηθήο δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ
113.700,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη κε θξηηήξην επηινγήο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα
από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο βάζεη ηεο ηηκήο γηα ην ζύλνιν ησλ ππεξεζηώλ.
Η δαπάλε ησλ 113.700,00 € ζα βαξύλεη ηνλ εγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ηνπ έηνπο 2019 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Κ.Α.Δ. 02.01.071.9919.01.1293 θαη έρεη εθδνζεί γηα
ην ζθνπό απηό ε ππ. αξηζκ. πξση. 234690/10752/01-08-2018 απόθαζε βεβαίσζε ύπαξμεο
πίζησζεο

θαη

ε

ζπκπιεξσκαηηθή

βεβαίσζε

ύπαξμεο

πίζησζεο

κε

αξηζκ.

πξση.

ΠΓΔ/ΓΟΓΔ/103887/7566/12-04-2019 ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ – Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο
Π.Γ.Δ πεξί ύπαξμεο πίζησζεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ θόζηνπο πινπνίεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ
έξγνπ INCUBA.

2.

Δγθξίλεη ην ζρέδην ηεο δηαθήξπμεο

3.

πζηήλεη ηηο Δπηηξνπέο:
A) Σξηκειήο Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο – Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιόγεζεο Απνηειεζκάησλ ηνπ
ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ, θαη ηπρόλ επαλαιεπηηθώλ δηαγσληζκώλ,
B) Σξηκειήο Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγώλ ηνπ ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ,
θαη ηπρόλ επαλαιεπηηθώλ δηαγσληζκώλ,

θαηόπηλ θιήξσζεο κεηαμύ ησλ ππαιιήισλ νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηα ηππηθά πξνζόληα, ζύκθσλα κε
ηηο ζπλεκκέλεο θαηαζηάζεηο θαη κε βάζε ηα ηζρύνληα ζην άξζξν 26 ηνπ λ.4024/2011, θαη ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/8-8-2016) σο εμήο:
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A) Δπιηποπή Γιενέπγειαρ – Αποζθπάγιζηρ και Αξιολόγηζηρ Αποηελεζμάηων:
Σακηικά μέλη
1. Αλησλνπνύινπ Υξηζηίλα, ΠΔ Γεσηερληθώλ, ππάιιεινο ηεο ΠΔ Ηιείαο ηεο ΠΓΔ, σο
Ππόεδπορ
2. Αγγνύξε Ιζκήλε, ΣΔ Γεσπνληθνύ, ππάιιεινο ηεο ΠΔ Ηιείαο ηεο ΠΓΔ
3. Αζαλαζόπνπινο Ισάλλεο, ΠΔ Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ, ππάιιεινο ηεο ΠΔ Ηιείαο ηεο
ΠΓΔ
Αναπληπωμαηικά μέλη
1. Γξακκαηηθνπνύινπ Μαξίλα, ΠΔ Γηνηθεηηθνύ - Οηθνλνκηθνύ, σο Αναπληπωηήρ Ππόεδπορ
2. Γξηβάθεο Παλαγηώηεο, ΣΔ Γεσπνληθνύ, ππάιιεινο ηεο ΠΔ Ηιείαο ηεο ΠΓΔ
3. Καηζαΐηε Αζαλαζία, ΓΔ Πξνζσπηθνύ ΗΤ, ππάιιεινο ηεο ΠΔ Ηιείαο ηεο ΠΓΔ
B) Δπιηποπή Δνζηάζεων και Πποζθςγών:
Σακηικά μέλη
1. Παλαγησηόπνπινο Αλδξέαο, ΠΔ Γεσηερληθώλ, σο Ππόεδπορ
2. Φιεβνηόκνπ Μαξία, ΣΔ Γεσπνληθνύ, ππάιιεινο ηεο ΠΔ Ηιείαο ηεο ΠΓΔ
3. Λεσληδνπνύινπ ηακαηία, ΓΔ Γηνηθεηηθώλ Γξακκαηέσλ, ππάιιεινο ηεο ΠΔ Ηιείαο ηεο
ΠΓΔ
Αναπληπωμαηικά μέλη
1. Πνπξλάξα Παλαγηώηα, ΠΔ Γηνηθεηηθνύ – Οηθνλνκηθνύ, ππάιιεινο ηεο ΠΔ Ηιείαο ηεο
ΠΓΔ, σο Αναπληπωηήρ Ππόεδπορ
2. Υξηζηνδνπιόπνπινο Φώηεο, ΠΔ Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηεο ΠΔ Ηιείαο ηεο ΠΓE
3. Παπαπέηξνπ Παλαγηώηα, ΣΔ Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηεο ΠΔ Ηιείαο ηεο ΠΓΔ.

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 ηεο Δπηηξνπήο

Γεώξγηνο ηαζνύιηαο

