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Δ/νςθ Ανάπτυξθσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 396/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:77324/1389/24-03-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ τθσ Π.Ε.
Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 396/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ του πρακτικοφ Νο 1 τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ και
Παραλαβισ των Παραδοτζων του ζργου CROSS THE GAP: Accessibility for social and cultural
inclusion” (Διαςχίηοντασ το κενό: Προςβαςιμότθτα για κοινωνικι και πολιτιςτικι ζνταξθ), που
αφορά ςτθν τμθματικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ από 23/05/2019 ςφμβαςθσ και τθν από
17/03/2020 τροποποίθςθ αυτισ, από τον ανάδοχο Δ. ΠΤΛΑΡΙΝΟ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΕ και πλθρωμι του
πενιντα τοισ εκατό του ςυνολικοφ τιμιματοσ τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ», και παρακαλοφμε για τισ
δικζσ ςασ ενζργειεσ.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματζασ τησ Επιτροπήσ

Βαςιλική Σςοφμα

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 14/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 30θ Μαρτίου 2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00 π.μ. πραγματοποιικθκε δια
περιφοράσ θ 14θ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 79421/528/24.03.2020 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν
ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1. ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
2. Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
3. Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
4. Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
5. Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
6. Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
7. Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
8. Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
9. Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
10. Μωραϊτθσ Νικόλαοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Βαςιλικι Μολφζςθ και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 328521/4534/06-11-2019 απόφαςθ του
Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ.Απόφαςησ 396/2020
Ειςάγεται το 5ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ, με τίτλο: «Ζγκριςθ του πρακτικοφ Νο 1 τθσ Επιτροπισ
Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ των Παραδοτζων του ζργου CROSS THE GAP: Accessibility for social
and cultural inclusion” (Διαςχίηοντασ το κενό: Προςβαςιμότθτα για κοινωνικι και πολιτιςτικι ζνταξθ),
που αφορά ςτθν τμθματικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ από 23/05/2019 ςφμβαςθσ και τθν από
17/03/2020 τροποποίθςθ αυτισ, από τον ανάδοχο Δ. ΠΤΛΑΡΙΝΟ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΕ και πλθρωμι του πενιντα
τοισ εκατό του ςυνολικοφ τιμιματοσ τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ».
Βάςει τθσ υπ’ αρικμ. πρωτ.: 77324/1389/24-03-2020 γραπτισ ειςιγθςθσ τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ τθσ Π.Ε.
Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Λαμβάνοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 και 186 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ».
2. Σο άρκρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) & δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»
3. Σισ διατάξεισ του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ»
4. Tθν υπ’ αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου,Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
(ΦΕΚ 2953/Β’/29-8-2017) με τθν οποία τροποποιείται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαςθ του Γενικοφ
Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου,Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ
Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
5. Σθν υπ’αρικμ 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, περί επικφρωςθσ των αποτελεςμάτων
των περιφερειακϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μαΐου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019 πρακτικό
ορκωμοςίασ τθσ νζασ περιφερειακισ αρχισ τθσ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.
6. Σθν υπ’ αρικμ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/258207/3469/03-09-2019 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ «Οριςμόσ
Αντιπεριφερειαρχϊν Δυτικισ Ελλάδασ», που δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 706/Β/09-09-2019.
7. Σθν υπ’ αρικμ. ΠΔΕ/ΔΔ/281668/3810 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ
αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ», που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ.3722/Β/08.10.2019.
8. Σθν υπ’ αρικ. 21/12-02-2018 Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ α)
μεταφοράσ από τθν Αναπτυξιακι Εταιρεία Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ Α.Ε. ΟΣΑ εγκρικζντων ευρωπαϊκϊν
ζργων Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 (1θ Πρόςκλθςθ ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ) ςτθν
Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ β) αποδοχισ και υλοποίθςθσ των ανωτζρω ζργων από τθν Περιφζρεια Δυτικισ
Ελλάδασ γ) εξουςιοδότθςθσ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν υπογραφι όλων των απαραίτθτων
εγγράφων για τθν υλοποίθςθ των ζργων» (ΑΔΑ: ΨΒ347Λ6-ΞΝΚ).
9. Σθν 105789/517/03-04-2018 (ΑΔΑ: 7ΝΞΚ7Λ6-6ΑΧ) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα:
«Οριςμόσ υπευκφνων υλοποίθςθσ και ομάδων ζργου των εγκρικζντων ευρωπαϊκϊν ζργων Interreg V/A Ελλάδα –
Ιταλία 2014-2020 (1θ Πρόςκλθςθ) τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» και τθν υπ. αρικμ. 294022/1901/27-09-2018
(ΑΔΑ: Ψ4ΚΘ7Λ6-ΦΑΧ) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ με κζμα «1θ Σροποποίθςθ απόφαςθσ οριςμοφ υπευκφνων
υλοποίθςθσ και ομάδων ζργου των εγκρικζντων ευρωπαϊκϊν ζργων Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 (1θ
Πρόςκλθςθ) τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και τθν υπ. αρικμ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/107257/851/08-04-2019
(ΑΔΑ:64ΦΧ7Λ6-ΤΛΩ) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ με κζμα «2θ Σροποποίθςθ τθσ υπ. αρικμ. 294022/1901/27-92018 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΘ7Λ6-ΦΑΧ) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ με κζμα «1θ Σροποποίθςθ απόφαςθσ οριςμοφ
υπευκφνων υλοποίθςθσ και ομάδων ζργου των εγκρικζντων ευρωπαϊκϊν ζργων Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία
2014 - 2020 (1θ Πρόςκλθςθ) τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.»
10.Σο από 31-05-2018 ςυμφωνθτικό (subsidy contract) μεταξφ του Επικεφαλισ Εταίρου του ζργου CROSS THE GAP
και τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ του προγράμματοσ.
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11.Σθν υπ’ αρικμ. 404081/6209/17-12-2018 διακιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν Ανάκεςθ ςε εξωτερικό
ςυνεργάτθ α) υπθρεςιϊν εκτφπωςθσ και ςυναφϊν υπθρεςιϊν, β) υπθρεςιϊν διαδικτφου, και γ) υπθρεςιϊν
περιεχομζνου και μετάφραςθσ ψθφιακϊν εργαλείων για τισ ανάγκεσ του ευρωπαϊκοφ ζργου «CROSS THE GAP:
Accessibility for social and cultural inclusion» (Διαςχίηοντασ το κενό: Προςβαςιμότθτα για κοινωνικι και πολιτιςτικι
ζνταξθ), με κωδικό ζργου ΜΙS: 5003361.»
12.Σθν υπ’αρικμ. 182/26-11-2019 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ
του Προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2020, των Πινάκων τοχοκεςίασ τθσ
Π.Δ.Ε., οι οποίοι αποτυπϊνουν ςε ςυνοπτικι μορφι τα οικονομικά ςτοιχεία του Π/Τ ζτουσ 2020 και του
Ολοκλθρωμζνου Πλαιςίου Δράςθσ (Ο.Π.Δ.) τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2020, το οποίο
αποτελείται από 1) τον Προχπολογιςμό τθσ ΠΔΕ οικ. Ζτουσ 2020, 2) τουσ Πίνακεσ τοχοκεςίασ τθσ ΠΔΕ για το οικ.
Ζτοσ 2020, 3) τον Προχπολογιςμό του ΝΠΔΔ τθσ Π.Δ.Ε. με τθν επωνυμία «Κδρυμα τιριξθσ Ογκολογικϊν ΑςκενϊνΘ Ελπίδα» οικ. Ζτουσ 2020 και 4) τουσ Πίνακεσ τοχοκεςίασ του ΝΠΔΔ τθσ Π.Δ.Ε. με τθν επωνυμία «Κδρυμα
τιριξθσ Ογκολογικϊν Αςκενϊν-Θ Ελπίδα» για το οικ. Ζτοσ 2020, κακϊσ επίςθσ και τθν ζγκριςθ αναγκαιότθτασ
όλων των δαπανϊν οι οποίεσ κα προκφψουν από τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2020»
13.Σθν υπ’ αρικμ. 32911/725/04-02-2020 βεβαίωςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 330.000,00 € για τθν
κάλυψθ του κόςτουσ υλοποίθςθσ του προχπολογιςμοφ του ευρωπαϊκοφ ζργου “CROSS THE GAP” για το ζτοσ 2020.
14.Σθν αρικμ. 16636/1719/ 17-01-2020 (α/α απόφαςθσ 877) δζςμευςθ πίςτωςθσ φψουσ 51.547,86 ευρϊ για τθν
κάλυψθ του κόςτουσ αμοιβισ εξωτερικϊν ςυνεργατϊν και υπθρεςιϊν του ζργου “CROSS THE GAP” για το
οικονομικό ζτοσ 2020, (ΑΔΑ:ΩΕ3Γ7Λ6-0ΙΓ)
15.Σθν υπ’ αρικμ. 201/2020 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα
«Ζγκριςθ τροποποίθςθσ τθσ από 23/05/2019 ςφμβαςθσ με τθν εταιρεία Δ. ΠΤΛΑΡΙΝΟ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΕ, ςτο πλαίσιο
υλοποίθςθσ του εργου CROSS THE GAP του προγράμματοσ Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020
16.Σθν από 23/05/2019 υπογραφείςα ςφμβαςθ με τθν Δ. ΠΤΛΑΡΙΝΟ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΕγια τθν παροχι α)υπθρεςιϊν
εκτφπωςθσ και ςυναφϊν υπθρεςιϊν, β) υπθρεςιϊν διαδικτφου, και γ)υπθρεςιϊν περιεχομζνου και μετάφραςθσ
ψθφιακϊν εργαλείων για τισ ανάγκεσ του ευρωπαϊκοφ ζργου «CROSS THE GAP: Accessibility for social and cultural
inclusion» (Διαςχίηοντασ το κενό: Προςβαςιμότθτα για κοινωνικι και πολιτιςτικι ζνταξθ), (ΑΔΑ:Ψ7Π7Λ6-261) και
τθν από 17/03/2020 τροποποίθςθ τθσ (6ΝΘΓ7Λ6-ΩΦ4) .
17.Σα υπ’ αρικμ. 34340/798/07-02-2020 και 41798/862/12-2-2020ζγγραφα τθσ Δ. ΠΤΛΑΡΙΝΟ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΕ (αρ.
ειςερχομζνων )
18.Σισ ανάγκεσ του ζργου
το πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου “CROSS THE GAP : Accessibility for social and cultural inclusion” (Διαςχίηοντασ το
κενό: Προςβαςιμότθτα για κοινωνικι και πολιτιςτικι ζνταξθ) του προγράμματοσ Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία
2014-2020, θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ ζχει ςυνάψει ςφμβαςθ με τθν εταιρεία Δ. ΠΤΛΑΡΙΝΟ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΕ για
τθν παροχι α)υπθρεςιϊν εκτφπωςθσ και ςυναφϊν υπθρεςιϊν, β) υπθρεςιϊν διαδικτφου, και γ)υπθρεςιϊν
περιεχομζνου και μετάφραςθσ ψθφιακϊν εργαλείων. Θ ολοκλιρωςθ του ανατικζμενου ζργου γίνεται τμθματικά
ανάλογα με τθν εξζλιξθ ενεργειϊν και δράςεων όλων των εμπλεκομζνων ςε αυτό.
Μζχρι ςιμερα θ Δ. ΠΤΛΑΡΙΝΟ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΕ ζχει παραδϊςει ζνα μεγάλο τμιμα του ζργου που ζχει αναλάβει και
ζχει αιτθκεί τμθματικισ πλθρωμισ για το μζροσ του ζργου που ζχει ολοκλθρϊςει, ςφμφωνα με ταυπ’ αρικμ.
34340/798/07-02-2020 και 41798/862/12-2-2020 ζγγραφα τθσ.
Προσ τοφτο, θ Επιτροπι Παρακολοφκθςθ και Παραλαβι των Παραδοτζων του ζργου CROSS THE GAP –Accessibility
for social and cultural inclusion” (Διαςχίηοντασ το κενό: Προςβαςιμότθτα για κοινωνικι και πολιτιςτικι ζνταξθ) ςτο
πλαίςιο του προγράμματοσ Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 ςυνζταξε το υπ’αρικμ. 1 Πρακτικό, το οποίο
παρατίκεται ακολοφκωσ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1
Σθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ των Παραδοτζων του ζργου CROSS
THEGAP –Accessibility for social and cultural inclusion” (Διαςχίηοντασ το κενό: Προςβαςιμότθτα για κοινωνικι και
πολιτιςτικι ζνταξθ) ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 του ζργου CROSS THE
GAP
Για τθν υπ’αρικμ. 404081/6209/17-12-2018 διακιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδα
για τθν Ανάκεςθ ςε εξωτερικό ςυνεργάτθ α)υπθρεςιϊν εκτφπωςθσ και ςυναφϊν υπθρεςιϊν, β) υπθρεςιϊν
διαδικτφου, και γ)υπθρεςιϊν περιεχομζνου και μετάφραςθσ ψθφιακϊν εργαλείων για τισ ανάγκεσ του
ευρωπαϊκοφ ζργου «CROSS THE GAP: Accessibility for social and cultural inclusion» (Διαςχίηοντασ το κενό:
Προςβαςιμότθτα για κοινωνικι και πολιτιςτικι ζνταξθ), με κωδικό ζργου ΜΙS: 5003361», ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι
του ποςοφ των 25.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. και με κριτιριο επιλογισ τθν πλζον ςυμφζρουςα
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από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τθσ τιμισ για το ςφνολο των υπθρεςιϊν κάκε τμιματοσ εφόςον
πλθροφνται οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τθσ τεχνικισ προςφοράσ.
τον Πφργο, ςιμερα 19/03/2020, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 10:00 ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ Π.Ε. Θλείασ,
Μανωλοποφλου 47, ςυνεδρίαςε θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ του ζργου «CROSSTHEGAP»,
δυνάμει τθσ υπ’ αρικμ. 367352/5818-9/12/2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ(ΑΔΑ ΨΛΗΛ7Λ6-Ν5Θ),προκειμζνου να πραγματοποιιςει τθν τμθματικι παραλαβι μζρουσ τθσ ςφμβαςθσ
για τθν παροχι α)υπθρεςιϊν εκτφπωςθσ και ςυναφϊν υπθρεςιϊν, β) υπθρεςιϊν διαδικτφου, και γ)υπθρεςιϊν
περιεχομζνου και μετάφραςθσ ψθφιακϊν εργαλείων για τισ ανάγκεσ του ευρωπαϊκοφ ζργου «CROSS THE GAP, με
τθν εταιρεία Δ. ΠΤΛΑΡΙΝΟ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΕ (ΑΔΑ Ψ7Π7Λ6-261 και τθν τροποποίθςθ τθσ με ΑΔΑ 6ΝΘΓ7Λ6-ΩΦ4), θ
οποία προζκυψε ωσ μζροσ από τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία τθσ υπ’αρικμ. 404081/6209/17-12-2018 διακιρυξθ
ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ και ςυγκεκριμζνα για το Σμιμα Β και για το τμιμα Γ.
Σα μζλθ τθσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ του ζργου «CROSSTHEGAP», ςφμφωνα με τθν
αρικ.υπ’αρικμ. 367352/5818/09-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΛΗΛ7Λ6-Ν5Η) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ,με κζμα
«υγκρότθςθ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ των Παραδοτζων του ζργου CROSS THEGAP –
Accessibility for social and cultural inclusion” (Διαςχίηοντασ το κενό: Προςβαςιμότθτα για κοινωνικι και πολιτιςτικι
ζνταξθ) ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία
2014-2020», είναι:
1) Σηαμαλοφκασ Κωνςταντίνοσ, ΠΕ Πλθροφορικισ, με Βακμ. Βϋ, Δ/νςθ Ανάπτυξθσ Π.Ε.
2) Λεωνιδοποφλου ταματία, ΔΕ Διοικθτικοφ- Γραμματζων, με Βακμ. Βϋ,Δ/νςθ Ανάπτυξθσ Π.Ε. Θλείασ
3) Βλάςςθ Ευγενία, ΠΕ Μθχανικϊν, με βακμό. Βϋ, Δ/νςθ Σεχνικϊν ζργων Π.Ε. Θλείασ
Παρόντεσ ςτθν ςυνεδρίαςθ ιταν οι:
1. Σηαμαλοφκασ Κωνςταντίνοσ, ΠΕ Πλθροφορικισ, με Βακμ. Βϋ, Δ/νςθ Ανάπτυξθσ Π.Ε.
2. Λεωνιδοποφλου ταματία, ΔΕ Διοικθτικοφ- Γραμματζων, με Βακμ. Βϋ,Δ/νςθ Ανάπτυξθσ Π.Ε.Θλείασ
3. Βλάςςθ Ευγενία, ΠΕ Μθχανικϊν, με βακμό. Βϋ, Δ/νςθ Σεχνικϊν ζργων Π.Ε. Θλείασ
τθ ςυνζχεια θ ομάδα ζργου προχϊρθςε ςτον ζλεγχο των μζχρι ςιμερα παραδοτζων από τθν εν’ λογω ςφμβαςθ,
τα οποία παρελιφκθςαν από τθν εταιρεία «Δ. ΠΤΛΑΡΙΝΟ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΕ»κακϊσ και των όςων προβλζπονται: α)ςτθν
υπ’ αρικμ.404081/6209/17-12-2018 διακιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, β)ςτθν προςφορά που κατζκεςε θ εν
λόγω εταιρεία-προμθκευτισ, ςτο πλαίςιο τθσ προαναφερκείςασ πρόςκλθςθσ, γ) ςτθν ςχετικι ςφμβαςθ μεταξφ του
αναδόχου Δ. ΠΤΛΑΡΙΝΟ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΕ και τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (ΑΔΑ:Ψ7Π7Λ6-261)κακϊσ και τθν
τροποποίθςθ αυτισ (ΑΔΑ 6ΝΘΓ7Λ6-ΩΦ4) και δ) του υπ’ αρικμ. 37340/798-07/02/2020 εγγράφου τθσ Δ.
ΠΤΛΑΡΙΝΟ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΕ ςχετικά με τθν περιγραφι των υπθρεςιϊν που ζχουν ολοκλθρωκεί.
υγκεκριμζνα από τθν εταιρεία Δ. ΠΤΛΑΡΙΝΟ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΕ παρελιφκθςαν τα εξισ που αφοροφν ςτο τμιμα Β τθσ
ςφμβαςθσ:
Παραδοτέο - 2.4.2
Τμήμα Β
 Ανάπτυξθ διαδικτυακισ πφλθσ του ζργου ςε 3 γλϊςςεσ (Ελλθνικά, Αγγλικά και Ιταλικά)
 Δθμιουργία λογαριαςμϊν ςε μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ
Πιο ςυγκεκριμζνα, θ διαδικτυακι πφλθ ζχει δθμιουργθκεί και εξυπθρετείται ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του
προγράμματόσ. Επίςθσ, ζχουν δθμιουργθκεί λογαριαςμοί ςτα κοινωνικά δίκτυα, ζτςι όπωσ προβλζπεται.
Κατόπιν των ανωτζρω θ Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ πιςτοποιεί ότι θ ςφμβαςθ με τθν εταιρεία «Δ.
ΠΤΛΑΡΙΝΟ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΕ» ζχει υλοποιθκεί ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του πενιντα τοισ εκατό. Επίςθσ, διαπίςτωςε ότι
τα ανωτζρω παραδοτζα/ εργαςίεσ ζχουν υλοποιθκεί και πλθροφνται οι όροι και οιπροδιαγραφζσ τθσ υπ’
αρικμ.404081/6209/17-12-2018 διακιρυξθσ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ.
Κατόπιν αυτϊν, θ Επιτροπι
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
την τμηματική παραλαβή των παραπάνω παραδοτζων/εργαςιϊν από τθν εταιρεία «Δ. ΠΤΛΑΡΙΝΟ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΕ» .
Δεδομζνου ότι πιςτοποιείται θ υλοποίθςθ τουλάχιςτον του 50% του ανατικζμενου αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, ο
ανάδοχοσ μπορεί να πλθρωκεί το 50% του ςυνολικοφ τιμιματοσ τθσ.
Σο παρόν πρακτικό επζχει και κζςθ πρωτοκόλλου τμθματικισ παραλαβισ.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ και μθ υπάρχοντοσ άλλου κζματοσ, θ ανωτζρω ομάδα ζργου υπζγραψε το
παρόν πρακτικό ςε τρία (3) αντίγραφα ωσ ακολοφκωσ:
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πύργος, 19/03/2020
1. Σηαμαλοφκασ Κωνςταντίνοσ
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2. Λεωνιδοποφλου ταματία
3. Βλάςςθ Ευγενία
Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε για τθν ειςιγθςθ ςασ ςτθν Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ για:
1. Ζγκριςθ του πρακτικοφ Νο 1 τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ των Παραδοτζων του ζργου
CROSS THEGAP , που αφορά ςτθν τμθματικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. το εν’ λόγω πρακτικό
πιςτοποιείται θ υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 50%.
το πρακτικό.
2. Ζγκριςθ πλθρωμισ του 50% του ςυνολικοφ τιμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ ιτοι 2.604,00 ευρϊ (ςυνολικό τίμθμα
ςφμβαςθσ 5.208,00 ευρω, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ), δυνάμει του άρκρου 3 τθσ από 17/03/2020
τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ με τον Ανάδοχο.
Θ προκαλοφμενθ δαπάνθ κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020 (KAE:
01.071/9919.01.1292).

Η Οικονομικι Επιτροπι λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 706/τ. ΤΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
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 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
3667/τ. Βϋ/03.10.2019) περί Αναπλιρωςθσ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 3722/τ.
Βϋ/08.10.2019) περί μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Π.Δ.Ε. ςε Αντιπεριφερειάρχεσ
και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 77324/1389/24-03-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ
Π.Δ.Ε.
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει το πρακτικό Νο 1 τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ των Παραδοτζων του
ζργου CROSS THE GAP: Accessibility for social and cultural inclusion” (Διαςχίηοντασ το κενό:
Προςβαςιμότθτα για κοινωνικι και πολιτιςτικι ζνταξθ) που αφορά ςτθν τμθματικι παραλαβι του
αντικειμζνου τθσ από 23/05/2019 ςφμβαςθσ και τθν από 17/03/2020 τροποποίθςθ αυτισ, από τον
ανάδοχο Δ. ΠΤΛΑΡΙΝΟ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΕ. το εν’ λόγω πρακτικό πιςτοποιείται θ υλοποίθςθ του αντικειμζνου
τθσ ςφμβαςθσ ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 50%.

2. Εγκρίνει τθν πλθρωμι του 50% του ςυνολικοφ τιμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ ιτοι 2.604,00 ευρϊ (ςυνολικό
τίμθμα ςφμβαςθσ 5.208,00 ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ), δυνάμει του άρκρου 3 τθσ από
17/03/2020 τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ με τον Ανάδοχο.

Η προκαλοφμενθ δαπάνθ κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020
(KAE: 01.071/9919.01.1292).

Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Νικόλαοσ Μωραΐτθσ ψιφιςε
αρνθτικά.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
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Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Βαςιλικι Σςοφμα

