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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 08 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ: 153014/957
ΠΡΟ:

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχθ Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ τθσ Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 665/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 149651/364/07-06-2021 (ορκι επανάλθψθ) ειςιγθςθ του
Αντιπεριφερειάρχθ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 665/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ του από 01-06-2021 Πρακτικοφ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ και
διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ για τθν εκμίςκωςθ του δθμόςιου ιχκυοτροφείου λ/κ Μποφκα τθσ Π.Ε.
Αιτωλ/νίασ. Β) Οριςμόσ νζασ θμερομθνίασ διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 31/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 7θ Ιουνίου 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 150674/946/03-06-2021 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.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Βοφλγαρθ-Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. 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 Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 665/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 15ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Α) Ζγκριςθ
του από 01-06-2021 Πρακτικοφ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ και διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ για τθν
εκμίςκωςθ του δθμόςιου ιχκυοτροφείου λ/κ Μποφκα τθσ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ. Β) Οριςμόσ νζασ
θμερομθνίασ διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 149651/364/07-06-2021 (ορκι επανάλθψθ) ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψη:
1. Σισ διατάξεισ του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ και τησ
Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ - Πρόγραμμα Καλλικράτησ» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπωσ αυτόσ τροποποιήθηκε και
ιςχφει.
2. Σο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με θζμα «Ζγκριςη τροποποίηςησ του Οργανιςμοφ τησ Περιφζρειασ
Δυτικήσ Ελλάδασ», όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει.
3. Σο άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ
(ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) & δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»
4. Σισ διατάξεισ του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 «Ρφθμιςη οικονομικϊν θεμάτων ΟΣΑ» (ΦΕΚ 139/Α/31-82019).
5. την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717 /1-9-2020 «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ
Ελλάδασ»ΧΕΣ.ΦΕΚ 715/τ. Τ.Ο.Δ.Δ./07.09.2020
6. Σην υπ’αρ. 274705/3714/19-9-2019 Απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ Ελλάδασ περί «Οριςμοφ
Προζδρου και μελϊν Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ ΠΔΕ»
7. Σην υπ’αρ. 267572/3617/12-9-2019 Απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ Ελλάδασ περί «Αναπλήρωςησ
Περιφερειάρχη Δυτικήσ Ελλάδασ», ΦΕΚ 3667/Β/3-10-2019.
8. Σην υπ’αρ. 249252/4252 Απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ Ελλάδασ περί «Μεταβίβαςη άςκηςησ
Αρμοδιοτήτων οργανικϊν Μονάδων τησ ΠΔΕ ςε Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ
υμβοφλουσ » ΦΕΚ 4372/τ. Βϋ/05.10.2020
9. Σην υπ’αρ. 287072/3873/1-10-2019 Απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ Ελλάδασ περί «Εξουςιοδότηςη
υπογραφήσ «Με εντολή Περιφερειάρχη» ςτον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικήσ Πολιτικήσ &Διοίκηςησ Π.Δ.Ε.»
(ΦΕΚ 4027/Β/4-11-2019)
10. την με αρ.375/2021 (ΑΔΑ: Ρ4ΝΗ7Λ6-Κ4Χ) Απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ Π.Δ.Ε. που ενζκρινε τουσ
όρουσ τησ διακήρυξησ για την εκμίςθωςη του δημόςιου ιχθυοτροφείου λ/θ Μποφκα και όριςε τα μζλη τησ
Επιτροπήσ αξιολόγηςησ & δημοπραςίασ.
11. την με αρ. πρωτ.80301/13563/30-3-2021 (ΑΔΑ: ΨΚΣΙ7Λ6-79), διακήρυξη για την εκμίςθωςη του δημόςιου
ιχθυοτροφείου λ/θ Μποφκα.
12. την με αρ.551/2021 Απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ Π.Δ.Ε, ςχετικά με την ζγκριςη τησ λίςτασ με
τουσ αποδεκτοφσ αλιευτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ για την εκμίςθωςη του Δημόςιου ιχθυοτροφείου λ/θ Μποφκα.
13. το από 1/6/2021 Πρακτικό τησ Επιτροπήσ αξιολόγηςησ & δημοπραςίασ για την εκμίςθωςη του δημόςιου
ιχθυοτροφείου λ/θ Μποφκα, περί αναβολήσ τησ δημοπραςίασ και οριςμοφ νζασ ημερομηνίασ
14. Σο υπ. αριθ. πρωτ.147801/28881/2-6-2021 ζγγραφο τησ ΔΑΟΚ Αιτωλοακαρνανίασ
Κατόπιν των ανωτζρω ειςηγοφμαςτε :
Σον οριςμό νζασ ημερομηνίασ διεξαγωγήσ τησ δημοπραςίασ για την εκμίςθωςη του δημόςιου ιχθυοτροφείου
«λ/θ Μποφκα», τησ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ. μεταξφ των αποδεκτϊν αλιευτικϊν ςυνεταιριςμϊν τησ λίςτασ, όπωσ
εγκρίθηκε με τη αρ. (12) ςχετική Απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ Π.Δ.Ε.
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Η νζα ημερομηνία να οριςτεί το ταχφτερο δυνατόν, καθϊσ οι αποφάςεισ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ είναι άμεςα
εκτελεςτζσ, τηρουμζνων των διαδικαςιϊν δημοςιοποίηςησ και επίδοςησ και ςυγκεκριμζνα 3 μζρεσ μετά την
ανάρτηςη τησ απόφαςησ τησ οικονομικήσ επιτροπήσ (Παραςκευή 11 Ιουνίου 2021)
ε περίπτωςη αποδεδειγμζνου κωλφματοσ του οριςμζνου εκπροςϊπου να ςυμμετζχει ςτην μετ’ αναβολή
δημοπραςία που θα οριςτεί με απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ Π.Δ.Ε, θα πρζπει να προςκομιςτεί: α)
απόφαςη του Δ.. του αλιευτικοφ ςυνεταιριςμοφ για οριςμό νζου εκπροςϊπου για αποδοχή των όρων τησ
διακήρυξησ και για την υπογραφή τησ ςφμβαςησ ςε περίπτωςη που κριθεί δικαιοφχοσ, καθϊσ και β) υπεφθυνη
δήλωςη του ν.1599/86 του οριςμζνου νζου εκπροςϊπου του ςυνεταιριςμοφ ότι ζλαβε γνϊςη και αποδζχεται
τουσ όρουσ τησ διακήρυξησ.
ε κάθε άλλη περίπτωςη η διαδικαςία τησ δημοπραςίασ θα γίνει μεταξφ των παρευριςκόμενων ςυνεταιριςμϊν.
Σο Πρακτικό ζχει ωσ εξήσ:
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Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο 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’/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.
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 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.: 149651/364/07-06-2021 (ορκι επανάλθψθ) ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Π.Δ.Ε..
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το από 01-06-2021 Πρακτικό τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ και διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ
για τθν εκμίςκωςθ του δθμόςιου ιχκυοτροφείου λ/κ Μποφκα τθσ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ, όπωσ αναλυτικά
περιγράφεται ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ.

Β) Ορίηει ωσ νζα θμερομθνία διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ για τθν εκμίςκωςθ του δθμόςιου
ιχκυοτροφείου «λ/κ Μποφκα» τθσ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ, τθν Παραςκευι 11 Ιουνίου 2021, ιτοι τρεισ μζρεσ
μετά τθν ανάρτθςθ τθσ παροφςασ απόφαςθσ, τθρουμζνων των διαδικαςιϊν δθμοςιοποίθςθσ και
επίδοςθσ, μεταξφ των αποδεκτϊν αλιευτικϊν ςυνεταιριςμϊν τθσ λίςτασ, όπωσ εγκρίκθκε με τθν
αρ.551/2021 (ΑΔΑ: 9ΗΞ77Λ6-ΒΣΚ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε.,.

ε περίπτωςθ αποδεδειγμζνου κωλφματοσ του οριςμζνου εκπροςϊπου να ςυμμετζχει ςτθν μετ’
αναβολι δθμοπραςία που ορίςτθκε τθν παροφςα, κα πρζπει να προςκομιςτεί: α) απόφαςθ του Δ..
του αλιευτικοφ ςυνεταιριςμοφ για οριςμό νζου εκπροςϊπου για αποδοχι των όρων τθσ διακιρυξθσ
και για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςε περίπτωςθ που κρικεί δικαιοφχοσ, κακϊσ και β) υπεφκυνθ
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διλωςθ του ν.1599/86 του οριςμζνου νζου εκπροςϊπου του ςυνεταιριςμοφ ότι ζλαβε γνϊςθ και
αποδζχεται τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.
ε κάκε άλλθ περίπτωςθ θ διαδικαςία τθσ δθμοπραςίασ κα γίνει μεταξφ των παρευριςκόμενων
ςυνεταιριςμϊν.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Σςοφμα Βαςιλικι
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