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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1963/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 235256/3985/5.8.2019 εηζήγεζε Γ/λζεο Αλάπηπμεο ηεο Π.Δ.
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1963/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ζχκβαζεο σο πξνο ην σξνκίζζην θαη ηε
ζπλνιηθή ακνηβή ηεο βίγγνπ Αξγπξψο, απαζρνινχκελεο κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζην
πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ CROSSTHEGAP ηνπ πξνγξάκκαηνο Interreg V/A Διιάδα – Ιηαιία
2014-2020», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 28/2019 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
7ε Απγνχζηνπ, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 13:00, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

χζηεξα

απφ

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

234164/2456/2.8.2019 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 - αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. χξκνο Γεψξγηνο-Μέινο 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 ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ νη θ.θ. Παξαζθεπφπνπινο Γεξάζηκνο θαη Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο
Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ γηα ην πξψην (1) ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο νη εθπξφζσπνη ησλ
Αγξνηηθψλ Αιηεπηηθψλ πλεηαηξηζκψλ
i.

θ. Μαραηξηψηεο Γεκήηξηνο-(πξφεδξνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ «Σν θαιί»

ii. θ. Κιανπδάηνο ηαχξνο (πξφεδξνο ηνπ πλ/ζκνχ «Η Γεηάλεηξα»
iii. θ. Κάππαο Παλαγηψηεο (πξφεδξνο ηνπ πλ/ζκνχ «Αγία Δηξήλε»)
iv. θ. Μπφηαο Γεψξγηνο (πξφεδξνο ηνπ πλ/ζκνχ «Σν Γηβάξη»)
θαζψο θαη νη εγγπεηέο θαη λνκηθνί εθπξφζσπνη ησλ παξαπάλσ αγξνηηθψλ αιηεπηηθψλ
ζπλεηαηξηζκψλ.
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 1963/2019
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 13ο θέμα ππο ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ηο ζώμα
ζςμθώνηζε ομοθώνα, κε ηίηιν: «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ζχκβαζεο σο πξνο ην σξνκίζζην θαη ηε
ζπλνιηθή ακνηβή ηεο βίγγνπ Αξγπξψο, απαζρνινχκελεο κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζην
πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ CROSSTHEGAP ηνπ πξνγξάκκαηνο Interreg V/A Διιάδα – Ιηαιία
2014-2020».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 235256/3985/5.8.2019 εηζήγεζε Γ/λζεο Αλάπηπμεο ηεο Π.Δ.
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έχοντας 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. 248595/2712/2016 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. Σελ ππ’ αξηζκ. 149/11-09-2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ κε ζέκα «Έγθξηζε Σ΄
ηξνπνπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2018».
9. 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»,
ηελ 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», ηελ 53/22-04-2019 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα
«Έγθξηζε Β’ Σξνπνπνίεζεο Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019» (ΑΓΑ:
6OΦ57Λ6-OIP) θαη ηελ 112/17-07-2019 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα
«Έγθξηζε Γ’ Σξνπνπνίεζεο Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019»(ΑΓΑ:Χ6ΕΓ7Λ66ΛΧ).
10. Σελ 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),
11. Σελ ππ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ 111/η.
ΤΟΓΓ/9.3.2017)) Πεξί «OξηζκνχΑληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»
12. Σελ 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)
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13. Σελ 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).
14. Σελ 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)
15. 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).
16. Σελ 105789/517/03-04-2018 (ΑΓΑ: 7ΝΞΚ7Λ6-6ΑΥ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο 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.»
17. Σν απφ 31-05-2018 ζπκθσλεηηθφ (subsidycontract) κεηαμχ ηνπ Δπηθεθαιήο Δηαίξνπ ηνπ έξγνπ CROSS
THE GAP θαη ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
18. Σελ ππ’ αξηζκ. 414103/18934/22-01-2019 βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ – Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ
πεξί χπαξμεο πίζησζεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ CROSS THE
GAP.
19. Σελ έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο κε αξηζκ. πξση. 1913/487/03-01-2019 (Α/Α απφθαζεο 424, κε ΑΓΑ:
9Κ637Λ6-1Η6) θαη ηελ ζπκπιεξσκαηηθή ηεο κε αξηζκ. πξση. 109641/8010/08-04-2019 (Α/Α απφθαζεο 2079,
κε ΑΓΑ: ΦΔ7Α7Λ6-ΡΦΑ) πνπ αθνξά ζηελ θάιπςε θφζηνπο ζπλεξγαζίαο κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο.
20. Σελ ππ’αξηζκ. 755/88/ 09-01-2019 χκβαζε Μίζζσζεο Έξγνπ (ΑΓΑ: Χ0Φ97Λ6-ΗΚ) κεηαμχ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη ηεο θ. βίγγνπ Αξγπξψ
21. Σν ππ’ αξηζ. ΠΓΔ/ΓΓΟΠΔΖ/223960/5080/ 01-08-2019 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο
Λεηηνπξγίαο, ηεο Π.Δ. Ζιείαο γηα ηελ θαηάηαμε ηεο θ. βηγγνπ Αξγπξψ ζην Μ.Κ. 7 απφ ηελ 17-7-2019.
ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ “CROSS THE GAP : Accessibilityforsocialandculturalinclusion”
(Γηαζρίδνληαο ην θελφ: Πξνζβαζηκφηεηα γηα θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή έληαμε) ηνπ πξνγξάκκαηνο Interreg
V/A Διιάδα – Ηηαιία 2014-2020, ε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο Π.Δ Ζιείαο απαζρνιεί κε ζχκβαζε κίζζσζεο
έξγνπ (ΑΓΑ: Χ0Φ97Λ6-ΗΚ) ηελ θ. βίγγνπ Αξγπξψ, εηδηθφηεηαο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ.Ζ εκεξνκελία
νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ είλαη ζηηο 30-05-2020 θαη σο εθ ηνχηνπ ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία απαζρφιεζεο ηεο
είλαη ε30-05-2020, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηεο απαζρφιεζεο ιφγσ ηπρφλ παξαηάζεσο πινπνίεζεο ηνπ
έξγνπ θαη κε πξνυπφζεζε ηελ χπαξμε δηαζεζίκσλ ππνινίπσλ ζηελ θαηεγνξία «Γαπάλεο Πξνζσπηθνχ»
(Staffcosts).
Ζ θ. βηγγνπ Αξγπξψ απέθηεζε δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ θαη θαηφπηλ απηνχ θαηαηάζζεηαη ζην Μ.Κ. 7απφ
ηελ εκεξνκελία 17-7-2019, εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ηεο.
πλέπεηα ηεο αιιαγήο Μ.Κ. είλαη ε αιιαγή ηνπ σξνκηζζίνπ ζηε ζχκβαζε ηεο απφ 10,55 € ζε 12,61 €ελψ ην
ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ζχκβαζεο ηεο νξίδεηαη ζηα 46.371,69 επξψ.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινχκε γηα:
Σελ εηζήγεζε ζαο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα:
1. Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ζχκβαζεο ηεο βίγγνπ Αξγπξψο, απαζρνινχκελεο κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζην
πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ CROSSTHEGAP ηνπ πξνγξάκκαηνο Interreg V/A Διιάδα – Ηηαιία 2014-2020.
πγθεθξηκέλα ηξνπνπνηνχληαη νη δχν πξψηεο παξάγξαθνη ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ελ’ ινγσ ζχκβαζεοσο εμήο:
Ζ ζπλνιηθή κεηθηή ακνηβή ηνπ «Αλαδφρνπ» γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζπκθσλείηαη φηη ζα αλέιζεη έσο ην
πνζφ ησλ 46.371,69 €.
Σν σξνκίζζην ηνπ «Αλαδφρνπ» κε βάζε ηα πξνζφληα θαη ηελ εκπεηξία ηνπ θαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη
ζηνλ Ν.4354/2015 (ΦΔΚ 176Α /05.01.2016), θαζνξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 12,61 € ζην νπνίν
ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν ΦΠΑ (24%).
2. Σελ εμνπζηνδφηεζε 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.
Σν πνζφ ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 (KAE:
01.071/9919.01.1292).

ΑΔΑ: Ω2ΜΛ7Λ6-1Θ5
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.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

ΑΔΑ: Ω2ΜΛ7Λ6-1Θ5
 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: 235256/3985/5.8.2019 εηζήγεζε Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Ηιείαο ηεο
Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1.
Δγθξίλεη ηε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ηεο βίγγνπ Αξγπξψο, απαζρνινχκελεο κε
ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ CROSSTHEGAP ηνπ πξνγξάκκαηνο
Interreg V/A Διιάδα – Ιηαιία 2014-2020. πγθεθξηκέλα ηξνπνπνηνχληαη νη δχν πξψηεο
παξάγξαθνη ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ελ’ ιφγσ ζχκβαζεο σο εμήο:
Ζ ζπλνιηθή κεηθηή ακνηβή ηνπ «Αλαδφρνπ» γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζπκθσλείηαη φηη ζα αλέιζεη
έσο ην πνζφ ησλ 46.371,69 €.
Σν σξνκίζζην ηνπ «Αλαδφρνπ» κε βάζε ηα πξνζφληα θαη ηελ εκπεηξία ηνπ θαη ζχκθσλα κε φζα
νξίδνληαη ζηνλ Ν.4354/2015 (ΦΔΚ 176Α /05.01.2016), θαζνξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 12,61 € ζην νπνίν
ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν ΦΠΑ (24%).
2.
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.
Σν πνζφ ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 (KAE:
01.071/9919.01.1292).
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

