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ΠΡΟ: Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο ηεο
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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1923/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: 1. Η

ππ’ αξηζκ. πξση: 225381/586/25-7-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο

Αγξνηηθήο

Οηθνλνκίαο ηεο Π.Γ.Δ.
2. Σν ππ’ αξηζκ. πξση: 229821/601/30-7-2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο ηεο
Π.Γ.Δ.

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1923/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Οξηζκφο επαιεζεπηή γηα ην "TAGs Τπεξεζίεο ηερλνινγηθήο θαη
επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο γηα ηελ ηφλσζε ησλ ηνπηθψλ νηθνζπζηεκάησλ γεσξγηθψλ ηξνθίκσλ
θαη γηα ηε ζηήξημε δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ νκάδσλ ηνπηθήο δξάζεο" ηνπ δηαθξαηηθνχ
πξνγξάκκαηνο Interreg Διιάδα - Ιηαιία V-A 2014-2020 θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ
δχν ρηιηάδσλ επξψ (2.000,00 €)», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεπάζιμορ – Νεκηάπιορ Μοςλίνορ

Παναγιώηηρ Μππάμορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 27/2019 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
2α Απγνχζηνπ 2019, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 11:00 π.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:
228534/2403/29.07.2019 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. Πεηξφπνπινο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Καπξάινο ππξίδσλ - αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. χξκνο Γεψξγηνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεξάζηκνο Νεθηάξηνο Μνπιίλνο, 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 ν θ. Παξαζθεπφπνπινο Γεξάζηκνο
θαη ε θ. Καξδάξα Δπζηαζία, Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ γηα ην πξψην (1) ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο νη εθπξφζσπνη ησλ
Αγξνηηθψλ Αιηεπηηθψλ πλεηαηξηζκψλ
i. θ. Κάππαο Παλαγηψηεο (πξφεδξνο ηνπ πλ/ζκνχ «Αγία Δηξήλε»)
ii. θ. Μπφηαο Γεψξγηνο (πξφεδξνο ηνπ πλ/ζκνχ «Σν Γηβάξη»)
iii. θ. Κιανπδάηνο ηαχξνο (πξφεδξνο ηνπ πλ/ζκνχ «Η Γεηάλεηξα» θαη
iv. θ. Καυκελάθεο Νηθφιανο, δηθεγφξνο Μεζνινγγίνπ (εθπξφζσπνο ηνπ πλ/ζκνχ «Σν θαιί»
Δπίζεο γηα ην πξψην (1) ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο παξαβξέζεθαλ ν Γ/ληήο ηεο Γ.Α.Ο.Κ. ΠΔ
Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ. θ. Νηθνιφπνπινο ηέθαλνο θαη ε Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Αιηείαο ΠΔ
Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ. θ. Παξπνχξα Άιθεζηηο - Υξπζάλζε.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο
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Απ. Απόθαζηρ 1923/2019
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 48ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Οξηζκφο επαιεζεπηή γηα ην "TAGs Τπεξεζίεο ηερλνινγηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο γηα
ηελ ηφλσζε ησλ ηνπηθψλ νηθνζπζηεκάησλ γεσξγηθψλ ηξνθίκσλ θαη γηα ηε ζηήξημε δηαζπλνξηαθήο
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ νκάδσλ ηνπηθήο δξάζεο" ηνπ δηαθξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο Interreg Διιάδα Ιηαιία V-A 2014-2020 θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ δχν ρηιηάδσλ επξψ (2.000,00 €)».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 225381/586/25-7-2019 εηζήγεζε θαη ην ππ’ αξηζκ. πξση:
229821/601/30-7-2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο ηεο Π.Γ.Δ., ηα νπνία

αλαθέξνπλ αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Υπ’ απιθμ. ππωη: 225381/586/25-7-2019 ειζήγηζη ηηρ Γ/νζηρ Αγποηικήρ Οικονομίαρ ηηρ Π.Γ.Δ.
Ζ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ζπκκεηέρεη σο εηαίξνο ζην έξγν “TAGs”, ηνπ δηαθξαηηθνχ
Πξνγξάκκαηνο INTERREG V-A GREECE-ITALY 2014-2020, ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε (85%) θαη απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (15%). Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ είλαη
24 κήλεο θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζηηο 14/05/2020.
Ζ δαπάλε, ε νπνία ζα πξνθιεζεί απφ ηε δηελέξγεηα εθ κέξνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο,
πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο INTERREG V-A GREECE-ITALY 2014-2020, ηελ
χκβαζε Υξεκαηνδφηεζεο θαη ην πκθσλεηηθφ Δηαηξηθήο πλεξγαζίαο θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη επηβεβιεκέλε
θαη αλαγθαία γηα ηελ νινθιεξσκέλε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ “TAGs”.
Λακβάλνληαο ππφςε:
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’ 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 ΤΑ 301005/ΤΓ3953/ΦΔΚ Β 3043/22-9-2016 γηα ηε ζχζηαζε Μεηξψνπ επαιεζεπηψλ-ειεγθηψλ ζηελ
Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ησλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ζηφρνπ «Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία»
7. Σελ ΚΤΑ κε αξ.πξση. 301783/ΤΓ3441/ΦΔΚ Β 3389/27-9-2017 γηα ηνλ «Καζνξηζκφ θφζηνπο
επαιεζεχζεσλ δαπαλψλ, πνπ ζα δηελεξγεζνχλ απφ ηνπο επαιεζεπηέο-ειεγθηέο ηνπ Μεηξψνπ επαιεζεπηψλειεγθηψλ Interreg ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ησλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ζηφρνπ «Δπξσπατθή Δδαθηθή
πλεξγαζία»
8. Σηο κε αξ. πξση. 301713/ΤΓ 3311/11-9-2017 θαη 302150/ΤΓ 4332/09-11-2017 απνθάζεηο ηεο Δηδηθήο
Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο Σνκεαθψλ ΔΠ ηνπ ΔΣΠΑ θαη Σακείνπ πλνρήο πεξί ζηειέρσζεο ηνπ Μεηξψνπ
επαιεζεπηψλ.
9. Σελ ππ’ αξηζκ. 55961/643/1-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ 111/η.
ΤΟΓΓ/9.3.2017) «Oξηζκφο Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
10. Σελ ππ’ αξ. 69641/869/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο «Οξηζκφο Πξνέδξνπ
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138ΤΟΓΓ/23-3-2017).
11. Σν ΦΔΚ 281Β/07-02-2017 πεξί εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο «κε εληνιή Πεξηθεξεηάξρε» ζηνλ
Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθψλ θαη Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΠΓΔ.
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12. Σν ΦΔΚ 1018Β/24-03-2017 «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ
ηνλ Πεξηθεξεηάξρε ΓΔ θαη ζε Πεξηθεξεηαθνχο πκβνχινπο ΓΔ».
13. Σελ ππ’ αξηζκ. 228/15-11-2018 (ΑΓΑ: 6Ε067Λ6-Γ03) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο
Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019».
14. 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).
15. Σελ κε α/α 300/2019 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο (ΑΓΑ:6Ξ8Φ7Λ6-3ΔΑ) κε ζέκα: «Έγθξηζε αλαγθαηφηεηαο δηελέξγεηαο
δηαγσληζκνχ γηα ηε ζχλαςε πέληε ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ TAGS "Τπεξεζίεο ηερλνινγηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο γηα ηελ ηφλσζε ησλ ηνπηθψλ νηθνζπζηεκάησλ
γεσξγηθψλ ηξνθίκσλ θαη γηα ηε ζηήξημε δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Οκάδσλ ηνπηθήο δξάζεο" ηνπ
πξνγξάκκαηνο INTERREG V/A ΔΛΛΑ∆Α-ΗΣΑΛΗΑ 2014-2020 κε απεπζείαο αλάζεζε θαηφπηλ δεκνζίεπζεο
πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο
πξνζθνξάο βάζεη ηεο ηηκήο, ζπλνιηθήο δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 10.000, 2.000, 500, 2.000 θαη 1.700
επξψ αληίζηνηρα» θαη εγθξίλεη ηελ αλαγθαηφηεηα δηελέξγεηαο δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ.
16. 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, φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί.
17. Σελ αξ. A/A 362 (ΑΓΑ ΦΒ2Ν7Λ6-Χ87) Απφθαζε δέζκεπζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 16.200 επξψ γηα
ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο ζπλεξγαζίαο κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο & ππεξεζίεο ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ TAGS
ππεξεζηεο ηερλνινγηθήο επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG V/A
ΔΛΛΑ∆Α-ΗΣΑΛΗΑ 2014-2020. H δαπάλε βαξχλεη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο
2019 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Κ.Α.Δ :01.071/9919.01.1291.
18. Σν κε α.π. Α. Π.: ΠΓΔ/ΓΑΟ/209260/551/11-7-19 δηαβηβαζηηθφ ηεο αίηεζεο ηεο νκάδαο έξγνπ πξνο ηε
Μνλάδα Γ΄ Δπαιήζεπζεο Γαπαλψλ ηεο ΔΤΓΔ γηα νξηζκφ επαιεζεπηή/ειεγθηή.
19. Σν απφ ΠΓΔ/ΓΑΟ/225368/585/2019 ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο Μνλάδαο Γ΄ γηα νξηζκφ επαιεζεπηή γηα ηε
δηελέξγεηα πξσηνβάζκηνπ ειέγρνπ.
20. Σελ αλάγθε επαιήζεπζεο δαπαλψλ ηνπ αλσηέξνπ έξγνπ
Διζηγούμαζηε
Α. Σελ επηινγή ελφο εθ ησλ αθνινχζσο αλαθεξφκελσλ βάζεη θιήξσζεο θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ σο επαιεζεπηή γηα
ην Δπξσπατθφ "TAGs Υπηπεζίερ ηεσνολογικήρ και επισειπημαηικήρ καινοηομίαρ για ηην ηόνωζη ηων
ηοπικών οικοζςζηημάηων γεωπγικών ηποθίμων και για ηη ζηήπιξη διαζςνοπιακήρ ζςνεπγαζίαρ μεηαξύ
ομάδων ηοπικήρ δπάζηρ" ηνπ δηαθξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο Interreg Διιάδα-Ηηαιία V-A 2014-2020.
ηνπξαΐηεο

Βαγγέιεο

Αλαζηάζηνο

Καξαβαζηιεηάδνπ

Αγάπε

Παξαζθεπάο

Γθίδεο

Υξήζηνο

Παχινο

Β. Tελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο ακνηβήο ηνπ επαιεζεπηή (γηα ηελ δηελέξγεηα Πξσηνβάζκησλ δηνηθεηηθψλ
θαη επηηφπησλ επαιεζεχζεσλ), ζπλνιηθνχ πνζνχ έσο 2.000€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% θαη φισλ ησλ
λφκηκσλ θξαηήζεσλ.
Ζ πξνθαινχκελε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ εθηεινχκελν πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο εηο
βάξνο ηνπ Κ.Α.Δ : :01.071/9919.01.1291 γηα ην έηνο 2019.
Υπ’ απιθμ. ππωη: 229821/601/30-7-2019 έγγπαθο ηηρ Γ/νζηρ Αγποηικήρ Οικονομίαρ ηηρ Π.Γ.Δ.
Θέμα: πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία γηα ην αξ. 48 ζέκα (αξ. πξση. Α. Π.: ΠΓΔ/ΓΑΟ/225381/586) ηεο 26εο
πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηνλ νξηζκφ επαιεζεπηή γηα ην "TAGs Τπεξεζίεο ηερλνινγηθήο θαη
επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο γηα ηελ ηφλσζε ησλ ηνπηθψλ νηθνζπζηεκάησλ γεσξγηθψλ ηξνθίκσλ θαη γηα ηε
ζηήξημε δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ νκάδσλ ηνπηθήο δξάζεο" ηνπ δηαθξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο Interreg
Διιάδα-Ηηαιία V-A 2014-2020 θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ δχν ρηιηάδσλ επξψ (2.000,00€)».
σεη.: Οη αξ. πξση. 228276/591/29-7-19, 228285/592/29-7-19, 229720/599/30-7-19 απαληήζεηο ησλ ηξηψλ
πξνηεηλφκελσλ επαιεζεπηψλ γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα ηνπο σο πξνο ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ

ΑΔΑ: ΨΩΤΣ7Λ6-03Τ
ε ζπλέρεηα ηεο Α.Π.: ΠΓΔ/ΓΑΟ/225381/586 εηζήγεζή καο πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο ΠΓΔ, θαη κε
βάζε ην άλσζελ ζρεηηθφ, ζαο ελεκεξψλνπκε φηη εθ ησλ ηξηψλ πξνηεηλφκελσλ επαιεζεπηψλ νη νπνίνη θαη
πξνηάζεθαλ κε ην ην ππ’ αξηζκ 301933/ΤΓ4564/25-07-2019 (ΠΓΔ/ΓΑΟ/225368/585/2019) έγγξαθν ηεο
E.Τ.Γ. ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟΥΟΤ "ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΓΑΦΗΚΖ
ΤΝΔΡΓΑΗΑ", φπσο απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα
ηνπξαΐηεο Βαγγέιεο Αλαζηάζηνο
Καξαβαζηιεηάδνπ Αγάπε Παξαζθεπάο
Γθίδεο Υξήζηνο Παχινο
νη δχν (ΣΟΤΡΑΗΣΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΚΑΗ ΓΚΗΕΖ ΥΡΖΣΟ) καο ελεκέξσζαλ φηη δελ είλαη δηαζέζηκνη γηα
ηελ επαιήζεπζε ησλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ “TAGs”. Ωρ εκ ηούηος η μόνη διαθέζιμη επαληθεςηήρ για ηο έπγο
TAGS είναι η κα ΚΑΡΑΒΑΙΛΔΙΑΓΟΥ ΑΓΑΠΗ. αρ επιζςνάπηοςμε ζύνηομο βιογπαθικό ηηρ ηο οποίο
μαρ απέζηειλε. Καηά ηα λοιπά ιζσύει η Α. Π.: ΠΓΔ/ΓΑΟ/225381/586 ειζήγηζή μαρ.

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).

ΑΔΑ: ΨΩΤΣ7Λ6-03Τ
 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: 225381/586/25-7-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο ηεο
Π.Γ.Δ.
 Σν ππ’ αξηζκ. πξση: 229821/601/30-7-2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο ηεο
Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Α. Οξίδεη σο επαιεζεπηή γηα ην Δπξσπατθφ έξγν "TAGs Τπεξεζίεο ηερλνινγηθήο θαη
επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο γηα ηελ ηφλσζε ησλ ηνπηθψλ νηθνζπζηεκάησλ γεσξγηθψλ ηξνθίκσλ
θαη γηα ηε ζηήξημε δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ νκάδσλ ηνπηθήο δξάζεο" ηνπ δηαθξαηηθνχ
πξνγξάκκαηνο Interreg Διιάδα - Ιηαιία V-A 2014-2020, ηελ κα ΚΑΡΑΒΑΗΛΔΗΑΓΟΤ ΑΓΑΠΖ.
Β. Δγθξίλεη ηε ζρεηηθή δαπάλε ακνηβήο ηνπ επαιεζεπηή (γηα ηελ δηελέξγεηα Πξσηνβάζκησλ
δηνηθεηηθψλ

θαη

επηηφπησλ

επαιεζεχζεσλ),

ζπλνιηθνχ

πνζνχ

έσο

2.000,00

€

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% θαη φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ.
Η πξνθαινχκελε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ εθηεινχκελν πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο εηο βάξνο ηνπ Κ.Α.Δ : :01.071/9919.01.1291 γηα ην έηνο 2019.
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
Γεξάζηκνο – Νεθηάξηνο Μνπιίλνο

