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ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 215206/3625/17.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ.
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1786/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Δηζήγεζε γηα ηνλ νξηζκφ επαιεζεπηή γηα ην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα
«CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS (INCUBA) – Γηαζπλνξηαθέο αγξνδηαηξνθηθέο
ζεξκνθνηηίδεο» ηνπ δηαθξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο Interreg Διιάδα-Ιηαιία V-A 2014-2020 θαη
δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ έσο πέληε ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ δέθα επξψ (5.210,00€).», γηα
δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο
Γεώξγηνο ηαζνύιηαο

Παλαγηώηεο Μπξάκνο
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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. Παηξψλ Αζελψλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
24ε Ινπιίνπ, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 13:00., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

χζηεξα

απφ

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

21961/2283/19.07.2019 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. Καπξάινο ππξίδσλ-κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεψξγηνο ηαζνχιηαο, 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, χξκνο Γεψξγηνο θαη Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο, Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη θαη κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη θ.θ. αικάο Κσλ/λνο, Κνπκπνπιήο Γεκήηξηνο, Μπαηηζηάηνο
πχξνο-Γηάλλεο, γηα ην 1ν 2ν θαη 93ν ζέκαηα αληίζηνηρα ζηελ Ηκεξήζηα δηάηαμε.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Αξ. Απόθαζεο 1786/2019
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 76ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, κε ηίηιν:
«Δηζήγεζε γηα ηνλ νξηζκφ επαιεζεπηή γηα ην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα «CROSS BORDER
AGRIFOOD INCUBATORS (INCUBA) – Γηαζπλνξηαθέο αγξνδηαηξνθηθέο ζεξκνθνηηίδεο» ηνπ
δηαθξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο Interreg Διιάδα-Ιηαιία V-A 2014-2020 θαη δηάζεζε πίζησζεο
ζπλνιηθνχ πνζνχ έσο πέληε ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ δέθα επξψ (5.210,00€).».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 215206/3625/17.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ.
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έρνληαο ππφςε :
Ζ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ζπκκεηέρεη σο επηθεθαιήο εηαίξνο ζην έξγν INCUBA, ην νπνίν εληάζζεηαη
ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1, Δηδηθφο ηφρνο 1.2: Τπνζηήξημε ηεο ζεξκνθνίηηζεο ζε θαηλνηφκεο κηθξέο θαη
πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ζε ζεκαηηθνχο ηνκείο ελδηαθέξνληνο ηεο πεξηνρήο ηνπ δηαζπλνξηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
«Διιάδα – Ηηαιία 2014 – 2020» (INTERREG Greece – Italy 2014-2020), ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (85%) θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα (15%).
Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ είλαη 24 κήλεο θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζηηο 30/05/2020.
Ζ δαπάλε, ε νπνία ζα πξνθιεζεί απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ 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 «Διιάδα – Ηηαιία 2014
– 2020» θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη επηβεβιεκέλε θαη αλαγθαία γηα ηελ νινθιεξσκέλε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ
INCUBA,
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)»
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».
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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 – Ηηαιία 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 εηήζηνπ
πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 2019».
18. Σελ 228/15-11-2018 Απφθαζε (22ε /2018 πλεδξίαζε) (ΑΓΑ: 6Ε067Λ6-Γ03) ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019»
θαη ηελ ππ.αξηζκ. 39/12-03-2019 Σξνπνηεηηθή Απφθαζε (5ε /2019 πλεδξίαζε) (ΑΓΑ: 6ΑΟ57Λ6-ΣΖΛ) ηνπ
Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε Α’ Σξνπνπνίεζεο Πξνυπνινγηζκνχ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019»
19. 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 – Ηηαιία 2014-2020 (1ε Πξφζθιεζε) ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, θαη 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 – Ηηαιία 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
εγθξηζέλησλ επξσπατθψλ έξγσλ Interreg V/A Διιάδα – Ηηαιία 2014 - 2020 (1ε Πξφζθιεζε) ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο.»
20. Σελ ππ. αξηζκ. έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο κε αξηζκ. πξση. 2152/529/03-01-2019 (Α/Α 420) (ΑΓΑ:
ΧΥ9Α7Λ6-19) θαη ηελ ζπκπιεξσκαηηθή έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο κε αξηζκ.109586/7994/08-04-2019
(Α/Α:2074) (ΑΓΑ:ΧΗΟ87Λ6-9Τ8) πνπ αθνξά ηελ θάιπςε εμφδσλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ.
21. Σν κε α.π. νηθ. 200633/3316/ 4-7-2019 δηαβηβαζηηθφ ηεο αίηεζεο ηεο νκάδαο έξγνπ πξνο ηε Μνλάδα Γ΄
Δπαιήζεπζεο Γαπαλψλ ηεο ΔΤΓΔ γηα νξηζκφ επαιεζεπηή/ειεγθηή.
22. Σελ κε α.π. 301796/ΤΓ4285/15-7-2019 εηζήγεζε ηεο Μνλάδαο Γ΄ γηα νξηζκφ επαιεζεπηή γηα ηε δηελέξγεηα
πξσηνβάζκηνπ ειέγρνπ.
23. Σελ αλάγθε επαιήζεπζεο δαπαλψλ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ
ΔΗΖΓΟΤΜΑΣΔ
Α. Σελ επηινγή ελφο εθ ησλ αθνινχζσο αλαθεξφκελσλ βάζεη θιήξσζεο θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ σο επαιεζεπηή γηα
ην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα «CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS (INCUBA) – Γηαζπλνξηαθέο
αγξνδηαηξνθηθέο ζεξκνθνηηίδεο», ηνπ δηαθξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο Interreg Διιάδα-Ηηαιία V-A 2014-2020.
1.
Πξαζζάθεο Νηθφιανο ηνπ Γεσξγίνπ
2.
Αιεμίνπ Θεφδσξνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ
Ο θ. Ράπηεο Υαξάιακπνο ηνπ Θενδνζίνπ δήισζε θψιπκα θαη σο εθ ηνχηνπ εμαηξείηαη απφ ηε δηαδηθαζία
επηινγήο.
Β. Tελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο ακνηβήο ηνπ επαιεζεπηή (γηα ηελ δηελέξγεηα Πξσηνβάζκησλ δηνηθεηηθψλ
θαη επηηφπησλ επαιεζεχζεσλ), ζπλνιηθνχ πνζνχ έσο πέληε ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ δέθα επξψ (5.210,00€)
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% θαη φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ.

ΑΔΑ: ΩΩΣΤ7Λ6-ΙΧΞ
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»
Ζ πξνθαινχκελε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ εθηεινχκελν πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο εηο
βάξνο ηνπ ΚΑΔ 01.071/9919.01.1293γηα ην έηνο 2019.

Αθνινχζσο, ν Πξφεδξνο ελεκέξσζε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη
νξηζκνχ επαιεζεπηή ,γηα ην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα «CROSS BORDER AGRIFOOD
INCUBATORS (INCUBA) – Γηαζπλνξηαθέο αγξνδηαηξνθηθέο ζεξκνθνηηίδεο», ηνπ δηαθξαηηθνχ
πξνγξάκκαηνο Interreg Διιάδα-Ιηαιία V-A 2014-2020, κε θιήξσζε κεηαμχ δχν ππνςεθίσλ, ηνπ θ.
Πξαζζάθε Νηθφιανπ ηνπ Γεσξγίνπ θαη ηνπ θ. Αιεμίνπ Θεφδσξνπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ, νη νπνίνη
πξνηάζεθαλ απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ
ηφρνπ "Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία" (ΜΟΝΑΓΑ Γ’). χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε
ηεο αξκφδηαο Γ/λζεο, επεζήκαλε ην γεγνλφο φηη έλαο εθ ησλ ηξηψλ ππνςεθίσλ , ζπγθεθξηκέλα ν θ..
Ράπηεο Υαξάιακπνο ηνπ Θενδνζίνπ ,δήισζε θψιπκα θαη σο εθ ηνχηνπ εμαηξείηαη απφ ηε
δηαδηθαζία επηινγήο .
ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο έδσζε ην ιφγν ζηνλ θ. Καπξάινο ππξίδσλα, Πεξηθεξεηαθφ χκβνπιν
θαη κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ δήηεζε λα εθθσλήζεη έλαλ (1) αξηζκφ απφ
θαηάζηαζε κε ηα νλφκαηα ησλ δχν ππνςεθίσλ επαιεζεπηψλ , ηεο νπνίαο δελ γλψξηδε ηελ
αληηζηνηρία νλνκάησλ θαη αξηζκψλ πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη ην φλνκα ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηνλ
νξηζκφ ηνπ ,σο επαιεζεπηή.
Κιεξψζεθε ν αξηζκφο (2) ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζην φλνκα ηνπ θ. Αιεμίνπ Θεφδσξνπ ηνπ
Κσλζηαληίλνπ.
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο αλαθνίλσζε ζην ζψκα ην απνηέιεζκα ηεο θιήξσζεο θαη πξφηεηλε ηνλ
νξηζκφ ηνπ θ. Αιεμίνπ Θεφδσξνπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ, σο επαιεζεπηή, γηα ην Δπξσπατθφ
Πξφγξακκα «CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS (INCUBA) – Γηαζπλνξηαθέο
αγξνδηαηξνθηθέο ζεξκνθνηηίδεο», ηνπ δηαθξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο Interreg Διιάδα-Ιηαιία V-A
2014-2020 θαη ηα κέιε ζπκθψλεζαλ νκφθσλα γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ.

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

ΑΔΑ: ΩΩΣΤ7Λ6-ΙΧΞ
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.
 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.: 215206/3625/17.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Ηιείαο
ηεο Π.Γ.Δ.
 Σε δηαδηθαζία ηεο θιήξωζεο.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1. Οξίδεη ηνλ θ. Αιεμίνπ Θεόδωξν ηνπ Κωλζηαληίλνπ ,ωο επαιεζεπηή,

γηα ην Δπξωπαϊθό

Πξόγξακκα «CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS (INCUBA) – Γηαζπλνξηαθέο

ΑΔΑ: ΩΩΣΤ7Λ6-ΙΧΞ
αγξνδηαηξνθηθέο ζεξκνθνηηίδεο», ηνπ δηαθξαηηθνύ πξνγξάκκαηνο Interreg Διιάδα-Ηηαιία VA 2014-2020, θαηφπηλ θιήξσζεο .

2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε ακνηβήο ηνπ άλσ νξηδφκελνπ , ωο επαιεζεπηή , γηα ηελ δηελέξγεηα
Πξσηνβάζκησλ δηνηθεηηθψλ θαη επηηφπησλ επαιεζεχζεσλ θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο έσο ηνπ
ζπλνιηθνύ πνζνύ ηωλ 5.210,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% θαη όιωλ ηωλ
λόκηκωλ θξαηήζεωλ.
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 πξνθαινχκελε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ εθηεινχκελν πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο εηο βάξνο ηνπ ΚΑΔ 01.071/9919.01.1293 γηα ην έηνο 2019 θαη έρνπλ εθδνζεί γηα ην
ζθνπφ απηφ νη ππ’ αξηζκ. πξση. 2152/529/03-01-2019 (Α/Α 420) (ΑΓΑ: ΩΥ9Α7Λ6-19) θαη ε
ζπκπιεξσκαηηθή κε αξηζκ. πξση. 109586/7994/08-04-2019 (Α/Α:2074) (ΑΓΑ:ΩΙΟ87Λ6-9Τ8)
Απνθάζεηο Αλάιεςεο δαπάλεο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ – Γεκ/θνχ Διέγρνπ ηεο ΠΓΔ.

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
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο
Γεψξγηνο ηαζνχιηαο

