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ΠΡΟ:

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχθ
Ανάπτυξθσ τθσ Π.Δ.Ε.

Αγροτικισ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 221/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 50955/133/25-02-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 221/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ: α) αποτελεςμάτων ελζγχου-αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ & εξζταςθσ ζνςταςθσ για τθν εκμίςκωςθ του Δθμόςιου ιχκυοτροφείου “ΠΡΟΚΟΠΟ” Π.Ε.
Αχαΐασ, β) τελικισ λίςτασ αϋ ενδιαφερόμενων ςυνεταιριςμϊν και γ) διενζργειασ πλειοδοτικισ
δθμοπραςίασ», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Αντιπρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Λάμπροσ Δημητρογιάννησ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 1θ Μαρτίου θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:52139/321/25-02-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν
ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, ο οποίοσ προιδρευςε

λόγω δικαιολογθμζνθσ απουςίασ του κ. ακελλαρόπουλου Παναγιϊτθ – Προζδρου τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ
2.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Αντιπρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 221/2021
Ακολοφκωσ ο Αντιπρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 12ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο:
«Ζγκριςθ: α) αποτελεςμάτων ελζγχου-αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ & εξζταςθσ ζνςταςθσ
για τθν εκμίςκωςθ του Δθμόςιου ιχκυοτροφείου “ΠΡΟΚΟΠΟ” Π.Ε. Αχαΐασ, β) τελικισ λίςτασ αϋ
ενδιαφερόμενων ςυνεταιριςμϊν και γ) διενζργειασ πλειοδοτικισ δθμοπραςίασ».

Ο Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ
παρζκεςε τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:50955/133/25-02-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ :
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 186 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
2.
Σο υπ’ αρικμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
3.
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».
4.
Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 4625/2019 «Ρφκμιςθ οικονομικϊν κεμάτων ΟΣΑ» (ΦΕΚ 139/Α/31-82019).
5.
Σισ διατάξεισ των άρκρων 75-77 του κεφαλαίου Γ «Ζλεγχοσ για εκκακάριςθ και πλθρωμι δαπανϊν
Δθμοςίου» του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α) «Πτωχευτικόσ Κϊδικασ, Διοικθτικι Δικαιοςφνθ, Σζλθ-Παράβολα,
Οικειοκελισ αποκάλυψθ φορολογθτζασ φλθσ παρελκόντων ετϊν, Ηλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ, Σροποποιιςεισ του
ν. 4270/2014 και λοιπζσ διατάξεισ.
6.
Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και τθν υπ’
αρικμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίθςθσ διατάξεων ςχετικά με τθν ανάλθψθ
υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχισ οδθγιϊν».
7.
Σθν υπ αρικμ 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, με τθν οποία ανακθρφχκθκαν ο
Περιφερειάρχθσ και οι Περιφερειακοί φμβουλοι τθσ ΠΔΕ για τθν περίοδο 2019-2023 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοςίασ Περιφερειακοφ υμβουλίου περιφερειακισ περιόδου από 1-9-2019 ζωσ και 31-12-2023.
8.
Tθν υπ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717 /1-9-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί
«Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» ΦΕΚ 715/τ. Τ.Ο.Δ.Δ./07.09.2020.
9.
Σθν υπ’αρ. 274705/3714/19-9-2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμοφ
Προζδρου και μελϊν Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ ΠΔΕ».
10. Σθν υπ’αρ. 267572/3617/12-9-2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Αναπλιρωςθσ
Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ» ΦΕΚ 3667/Β/3-10-2019.
11. Σθν υπ’αρ. 249252/4252 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ
Αρμοδιοτιτων οργανικϊν Μονάδων τθσ ΠΔΕ ςε Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ
υμβοφλουσ» ΦΕΚ 4372/τ. Βϋ/05.10.2020.
12. Σθν υπ’αρ. 287072/3873/1-10-2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Εξουςιοδότθςθσ
υπογραφισ “Με εντολι Περιφερειάρχθ” ςτον Αντιπεριφερειάρχθ Οικονομικισ Πολιτικισ & Διοίκθςθσ Π.Δ.Ε.»
(ΦΕΚ 4027/Β/4-11-2019).
13. Σθν αρικμ. 33/2021 (ΑΔΑ:ΨΑΙΩ7Λ6-ΓΝΝ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε.
14. Σθν αρικμ. 15770/695/21.01.2021 (ΑΔΑ:ΨΩ1Π7Λ6-Ι54) Διακιρυξθ για τθν εκμίςκωςθ τθσ αλιευτικισ
εκμετάλλευςθσ του Δθμόςιου ιχκυοτροφείου “ΠΡΟΚΟΠΟ” Π.Ε. Αχαΐασ .
15. Σθν αρικμ. 50314/2037/24.02.2021 ειςιγθςθ του Σμ. Αλιείασ ΔΑΟΚ Π.Ε. Αχαΐασ με τα ςυνθμμζνα αυτισ:
 Πρακτικό Νο 1/18.02.2021 Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ & Διενζργειασ Δθμοπραςίασ
 Πρακτικό Νο 1 / 24.02.2021 τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων
 αρ. Πρωτ. 44649/1734 & 44671/1735/18.02.2021 ζγγραφα Σμ.Αλιείασ Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Αχαΐασ
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 αποδεικτικό με αρ. πρωτ. 45448/1770/19.02.2021 Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Αχαΐασ από Eurobank
 αποδεικτικά με αρ. πρωτ.45460/1772 & 45482/1774/19.02.2021 Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Αχαΐασ από Σαμείο Παρ/κϊν
& Δανείων.
ε εφαρμογι τθσ αρικμ. 15770/695/21.01.2021 (ΑΔΑ:ΨΩ1Π7Λ6-Ι54) Διακιρυξθσ για τθν εκμίςκωςθ τθσ
αλιευτικισ εκμετάλλευςθσ του Δθμόςιου ιχκυοτροφείου “ΠΡΟΚΟΠΟ” Π.Ε. Αχαΐασ εγκεκριμζνθσ με τθν αρικμ.
33/2021 (ΑΔΑ:ΨΑΙΩ7Λ6-ΓΝΝ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε., διαβιβάηονται τα ακόλουκα:
1. το Πρακτικό Νο 1 / 18.02.2021 τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ & Διενζργειασ Δθμοπραςίασ με τα αποτελζςματα
του ελζγχου πλθρότθτασ & ορκότθτασ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και με τθν αρχικά καταρτιςκείςα λίςτα
αϋ ενδιαφερόμενων ςυνεταιριςμϊν,
2. τα αποτελζςματα του ελζγχου γνθςιότθτασ – εγκυρότθτασ των υποβλθκζντων εγγυθτικϊν επιςτολϊν
ςυμμετοχισ των ενδιαφερόμενων,
3. το Πρακτικό Νο 1 / 24.02.2021 τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων με τα αποτελζςματα εξζταςθσ και τουσ λόγουσ
απόρριψθσ μίασ υποβλθκείςασ ζνςταςθσ,
προκειμζνου θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Π.Δ.Ε. να εγκρίνει τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ελζγχουαξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τθσ εξζταςθσ και απόρριψθσ υποβλθκείςασ ζνςταςθσ, τθν
τελικι λίςτα αϋ των ενδιαφερομζνων αλιευτικϊν ςυνεταιριςμϊν και τθν διενζργεια Πλειοδοτικισ δθμοπραςίασ
μεταξφ των ςυνεταιριςμϊν αυτϊν, ςτα γραφεία τθσ Δ.Α.Ο.Κ Π.Ε Αχαΐασ εντόσ διαςτιματοσ 5 εργάςιμων θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ εγκριτικισ απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Π.Δ.Ε.
Η πρόταςθ για τθν επιλογι του χϊρου διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ βαςίηεται ςτθν ανάγκθ τιρθςθσ των μζτρων
για τθν προςταςία από τον κορωνοϊό Covid-19 και ςτθν μθ φπαρξθ κατάλλθλου χϊρου ςτθν ζδρα τθσ Κτθματικισ
Τπθρεςίασ Αχαΐασ.
υνοπτικά αναφζρεται ότι:
Α. Ενδιαφζρον για ςυμμετοχι ςτθν διαδικαςία εκμίςκωςθσ εκδιλωςαν τρεισ αλιευτικοί ςυνεταιριςμοί ωσ
ακολοφκωσ:
Α/Α

ΑΙΣΟΤΝΣΕ ΑΛΙΕΤΣΙΚΟΙ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ

ΑΡ.ΠΡ. ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΤΜ/ΧΗ

1

ΑΛΙΕΤΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΑΡΑΞΟΤ
«Ο ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ»

36454/1544/10-02-2021

2

ΑΓΡΟΑΛΙΕΤΣΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ «Ο
36474/1545/10-02-2021
ΧΡΗΣΑΡΑ»

3

ΑΛΙΕΤΣΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ Δ. ΛΑΡΙΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΦΑΝΟΤΡΙΟ»

36611/1549/10-02-2021

φμφωνα με το Πρακτικό Νο 1/18.02.2021 τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ & Διενζργειασ Δθμοπραςίασ, πλθρότθτα
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ προζκυψε για τουσ δφο ςυνεταιριςμοφσ με α/α (1) & (3) του παραπάνω πίνακα με
τουσ οποίουσ ςυγκροτικθκε θ αρχικι λίςτα αϋ. Ο ςυνεταιριςμόσ με α/α (2) του παραπάνω πίνακα
Αγροαλιευτικόσ υνεταιριςμόσ Διμου Δυτικισ Αχαΐασ «Ο ΧΡΗΣΑΡΑ» αποκλείςτθκε από τθν διαδικαςία λόγω
μθ πλθρότθτασ δικαιολογθτικϊν κακϊσ ςτο Βϋ Μζροσ – Δικαιολογθτικά υμμετοχισ τθσ διακιρυξθσ προβλζπεται
ότι “ Η μθ υποβολι όλων των δικαιολογθτικϊν αποτελεί λόγο απόρριψθσ με το αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ
δικαιολογθτικϊν”.
Λίςτα βϋ ενδιαφερόμενων ιδιωτϊν δεν ςυγκροτικθκε αφοφ κανείσ ιδιϊτθσ (Φυςικό ι Νομικό πρόςωπο) δεν
εκδιλωςε ενδιαφζρον για ςυμμετοχι ςτθν διαδικαςία εκμίςκωςθσ.
Β. Ζλεγχοσ γνθςιότθτασ – εγκυρότθτασ των υποβλθκζντων εγγυθτικϊν επιςτολϊν ςυμμετοχισ των
ενδιαφερόμενων ςυνεταιριςμϊν διενεργικθκε από το Σμιμα Αλιείασ Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Αχαΐασ (αρ. πρωτ.
44649/1734/18.02.2021 &
44671/1735/18.02.2021 ζγγραφα), από τον οποίο προζκυψε επιβεβαίωςθ
γνθςιότθτασ – εγκυρότθτασ των υποβλθκζντων για το ςφνολο των ενδιαφερομζνων ςυνεταιριςμϊν (αποδεικτικά
επιβεβαίωςθσ με αρ. πρωτ. Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Αχαΐασ 45448/1770/ 19.02.2021 από Eurobank και
45460/1772/19.02.2021 & 45482/1774/19.02.2021 από Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων ) –
επιςυνάπτονται.
Γ. Ζνςταςθ επί των αποτελεςμάτων του ελζγχου πλθρότθτασ & ορκότθτασ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ,
όπωσ αυτά αποτυπϊνονται ςτο Πρακτικό Νο 1/18.02.2021 τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ & Διενζργειασ
Δθμοπραςίασ, υποβλικθκε με αρ. πρωτ. 47494/1837/22.02.2021 Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Αχαΐασ, από τον απορριφκζντα
Αγροαλιευτικό υνεταιριςμό Διμου Δυτικισ Αχαΐασ «Ο ΧΡΗΣΑΡΑ», θ οποία δεν ζγινε αποδεκτι και
απορρίφκθκε από τθν αρμόδια Επιτροπι Ενςτάςεων
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κακϊσ, όπωσ ςυνοψίηεται ςτθν προτελευταία παράγραφο του Πρακτικοφ Νο 1/24.02.2021 τθσ επιτροπισ “από
τθν εξζταςθ τθσ ζνςταςθσ δεν προζκυψε κανζνα ςτοιχείο που να ςχετίηεται με τα ελλείποντα δικαιολογθτικά, τα
οποία εξακολουκοφν να κρίνονται ωσ ελλείποντα και κατά ςυνζπεια αποκλείουν τον ενιςτάμενο ςυν/ςμό από
τθν λίςτα αϋ λόγω μθ πλθρότθτασ δικαιολογθτικϊν, οφτε ευςτακεί κάποιοσ από τουσ ιςχυριςμοφσ που
αναφζρονται ςε μθ τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ κακότι δεν προζκυψαν παρεκκλίςεισ από τα προβλεπόμενα ςτθν
διακιρυξθ”.
Κατόπιν όλων των ανωτζρω ειςθγοφμαι τθν ζγκριςθ από τθν Οικονομικι Επιτροπι τθσ Π.Δ.Ε.
Α. των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τθσ εξζταςθσ και απόρριψθσ
υποβλθκείςασ ζνςταςθσ, όπωσ αυτά αποτυπϊνονται ςτο Πρακτικό Νο 1/18.02.2021 τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ
& Διενζργειασ Δθμοπραςίασ και ςτο Πρακτικό Νο 1 / 24.02.2021 τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων,
Β. τθσ τελικισ λίςτασ αϋ ενδιαφερομζνων ςυνεταιριςμϊν που πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ διακιρυξθσ:
1. ΑΛΙΕΤΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΑΡΑΞΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ» &
2. ΑΛΙΕΤΣΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ Δ. ΛΑΡΙΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΦΑΝΟΤΡΙΟ»,
Γ. τθσ διενζργειασ Πλειοδοτικισ δθμοπραςίασ για τθν εκμίςκωςθ τθσ αλιευτικισ εκμετάλλευςθσ του Δθμόςιου
ιχκυοτροφείου “ΠΡΟΚΟΠΟ” Π.Ε. Αχαΐασ μεταξφ των ςυνεταιριςμϊν τθσ λίςτασ αϋ, που κα πραγματοποιθκεί ςτα
γραφεία τθσ Δ.Α.Ο.Κ Π.Ε Αχαΐασ εντόσ διαςτιματοσ 5 εργάςιμων θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ εγκριτικισ
απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Π.Δ.Ε.

Σο Πρακτικό Νο 1/18.02.2021 τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ & Διενζργειασ Δθμοπραςίασ και το Πρακτικό Νο 1/
24.02.2021 τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων ζχουν ωσ εξισ:
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Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Αντιπρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και 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’/29-8-2017) 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. 248595/2712/2016 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. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 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 Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:50955/133/25-02-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ
τθσ Π.Δ.Ε.,.
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Α) Εγκρίνει τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με το Πρακτικό
Νο 1/18.02.2021 τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ & Διενζργειασ Δθμοπραςίασ, κακϊσ και τθν εξζταςθ και
απόρριψθ υποβλθκείςασ ζνςταςθσ, ςφμφωνα με το Πρακτικό Νο 1/ 24.02.2021 τθσ Επιτροπισ
Ενςτάςεων, τα οποία αναλυτικά περιγράφονται ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ.

Β) Εγκρίνει τθ τελικι λίςτα αϋ ενδιαφερομζνων ςυνεταιριςμϊν, που πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ
διακιρυξθσ, ωσ εξισ:
1. ΑΛΙΕΤΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΑΡΑΞΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ» &
2. ΑΛΙΕΤΣΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ Δ. ΛΑΡΙΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΦΑΝΟΤΡΙΟ».

Γ) Εγκρίνει τθ διενζργεια Πλειοδοτικισ δθμοπραςίασ για τθν εκμίςκωςθ τθσ αλιευτικισ εκμετάλλευςθσ
του Δθμόςιου ιχκυοτροφείου “ΠΡΟΚΟΠΟ” Π.Ε. Αχαΐασ, μεταξφ των ςυνεταιριςμϊν τθσ λίςτασ αϋ, που
κα πραγματοποιθκεί ςτα γραφεία τθσ Δ.Α.Ο.Κ Π.Ε Αχαΐασ εντόσ διαςτιματοσ 5 εργάςιμων θμερϊν από
τθν κοινοποίθςθ τθσ εγκριτικισ απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Π.Δ.Ε..

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ

ΛΑΜΠΡΟ ΔΗΜΗΣΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Σςοφμα Βαςιλικι

