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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 06 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 267704/1710

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχθ
Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ
και Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1213/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 267703/853/24-09-2021 (ορκι επανάλθψθ) ειςιγθςθ του
Αντιπεριφερειάρχθ Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1213/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου τριϊν (3) ατόμων, για τθν
υλοποίθςθ του ζργου «AUTHENTIC-OLIVE-NET: Certification of Authenticity and Development of a
Promotion Network Olive products in the across border GREECE-ITALY area (Πιςτοποίθςθ τθσ
αυκεντικότθτασ και ανάπτυξθ δικτφου προϊκθςθσ των ελαιοκομικϊν προϊόντων τθσ κοινισ
διαςυνοριακισ περιοχισ Ελλάδασ–Ιταλίασ), ςτο πλαίςιο του ςυγχρθματοδοτοφμενου εγκεκριμζνου
ευρωπαϊκοφ ζργου “AUTHENTIC-OLIVE-NET” του διαςυνοριακοφ / διακρατικοφ προγράμματοσ Interreg
V/A Ελλάδα–Ιταλία 2014-2020 με κωδ. MIS 5003145», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιϊτθσ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: ΩΙΤΛ7Λ6-ΙΑ7
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 57/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΙΚΣΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 4θ Οκτωβρίου 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε
τακτικι ςυνεδρίαςθ δια ηϊςθσ και με ταυτόχρονθ δυνατότθτα τθλεδιάςκεψθσ (e:Presence.gov.gr),
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:
273284/1747/30-09-2021 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 (δια ηϊςθσ)

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ - Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

3.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

4.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

5.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

6.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

7.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

8.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

10. Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

Από τθ ςυνεδρίαςθ απουςίαηε αν και προςκλικθκε ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και τακτικό μζλοσ
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ.

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

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Σςοφμα Βαςιλικι και θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι, 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. Απόφαςθσ 1213/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 25ο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Ζγκριςθ
ςφναψθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου τριϊν (3) ατόμων, για τθν υλοποίθςθ του ζργου «AUTHENTICOLIVE-NET: Certification of Authenticity and Development of a Promotion Network Olive products in the
across border GREECE-ITALY area (Πιςτοποίθςθ τθσ αυκεντικότθτασ και ανάπτυξθ δικτφου προϊκθςθσ
των ελαιοκομικϊν προϊόντων τθσ κοινισ διαςυνοριακισ περιοχισ Ελλάδασ–Ιταλίασ), ςτο πλαίςιο του
ςυγχρθματοδοτοφμενου εγκεκριμζνου ευρωπαϊκοφ ζργου “AUTHENTIC-OLIVE-NET” του διαςυνοριακοφ
/ διακρατικοφ προγράμματοσ Interreg V/A Ελλάδα–Ιταλία 2014-2020 με κωδ. MIS 5003145».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 267703/853/24-09-2021 (ορκι επανάλθψθ) ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ
Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψη:
1. Σισ διατάξεισ τησ παραγράφου (γ) του άρθρου 176 ή 186 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονική τησ
Αυτοδιοίκηςησ και τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ - Πρόγραμμα Καλλικράτησ» (ΦΕΚ 87/τ.Αϋ/2010), όπωσ ζχουν
τροποποιηθεί και ιςχφουν.
2. Σην παρ. 8 του άρθρ. 103 του υντάγματοσ ςφμφωνα με την οποία απαγορεφεται η με νόμο μονιμοποίηςη ή
μετατροπή των ςυμβάςεων εργαςίασ οριςμζνου χρόνου ή ςυμβάςεων ζργου ςε αορίςτου χρόνου.
3. Σην υπ’ αριθ. οικ.3955/21-01-2019 εγκφκλιο του Τπουργείου Εςωτερικϊν «Προγραμματιςμόσ προςλήψεων
ζκτακτου προςωπικοφ ζτουσ 2019 ςτουσ ΟΣΑ αϋ και βϋ βαθμοφ και ςτα ΝΠΙΔ αυτϊν» (ΑΔΑ: ΑΔΑ: 6Μ5Δ465ΧΘ73Χ7).
4. Σην υπ’ αριθ. 47/25-04-2018 απόφαςη του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικήσ Ελλάδασ «Προςδιοριςμόσ του
ωρομιςθίου του ζκτακτου προςωπικοφ που προςλαμβάνεται ςτην Περιφζρεια Δυτικήσ Ελλάδασ με ςφμβαςη
μίςθωςησ ζργου ςτο πλαίςιο ςυγχρηματοδοτοφμενων πράξεων μζςω Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων» (ΑΔΑ:
6ΣΡΒ7Λ6-461).
5. Σην υπ’ αριθ. 258207/3469/03.09.2019 (ΦΕΚ 706/τ.ΤΟΔΔ/3-9-2019) απόφαςη Περιφερειάρχη «Οριςμόσ
Αντιπεριφερειαρχϊν τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ».
6. Σην υπ’ αριθ. 281668/3810/26.09.2019 (ΦΕΚ 3722/τ.Β/8-10-2019) απόφαςη Περιφερειάρχη Δυτικήσ Ελλάδασ
«Μεταβίβαςη άςκηςησ αρμοδιοτήτων οργανικϊν μονάδων τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ ςε
Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ».
7. Σην υπ’ αρ. 186/22-12-2020 Απόφαςη του Περιφερειακοφ υμβουλίου, αναφορικά με την Ζγκριςη
προχπολογιςμοφ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ ζτουσ 2021 (ΑΔΑ: ΨΠ87Λ6-9Κ8), όπωσ ζχει τροποποιηθεί
και τςχφει με την ζγκριςη τησ Αϋ Αναμόρφωςησ του, με την απόφαςη 21/2021 του Περιφερειακοφ υμβουλίου
ΠΔΕ.
8. Σην υπ’ αριθ. 506/15-11-2018 Απόφαςη τησ Αναπτυξιακήσ και Κοινωνικήσ Πολιτικήσ Περιφερειακοφ
υμβουλίου Δυτικήσ Ελλάδασ με θζμα «Ζγκριςη αποδοχήσ και υλοποίηςησ του ζργου AUTHENTIC-OLIVE-NET:
Certification of Authenticity and Development of a Promotion Network Olive products in the across border
GREECE-ITALY area (Πιςτοποίηςη τησ αυθεντικότητασ και ανάπτυξη δικτφου προϊθηςησ των ελαιοκομικϊν
προϊόντων τησ κοινήσ διαςυνοριακήσ περιοχήσ Ελλάδασ–Ιταλίασ) ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Interreg V/A
Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 (1η πρόςκληςη)» (ΑΔΑ: 62Σ97Λ6-83Ο).
9. Σην υπ’ αριθ. 67/13-2-2019 Απόφαςη τησ Αναπτυξιακήσ και Κοινωνικήσ Πολιτικήσ Περιφερειακοφ υμβουλίου
Δυτικήσ Ελλάδασ με θζμα «Ζγκριςη τροποποίηςησ τησ υπ’ αριθμ. 506/2018 απόφαςησ τησ Επιτροπήσ
Αναπτυξιακήσ & Κοινωνικήσ Πολιτικήσ Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικήσ Ελλάδασ περί ζγκριςησ, αποδοχήσ και
υλοποίηςησ του ζργου: «AUTHENTIC-OLIVE- NET: Certification of Authenticity and Development of a Promotion
Network Olive products in the across border GREECE-ITALY area», (Πιςτοποίηςη τησ αυθεντικότητασ και ανάπτυξη
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δικτφου προϊθηςησ των ελαιοκομικϊν προϊόντων τησ κοινήσ διαςυνοριακήσ περιοχήσ Ελλάδασ – Ιταλίασ), ωσ
προσ το ποςό του τελικοφ προχπολογιςμοφ του ζργου από 970.000,00 ευρϊ ςε 875.000,00 ευρϊ και τον
προχπολογιςμό τησ ΠΔΕ από 200.000,00€ ςε 180.000,00 ευρϊ.» (ΑΔΑ: ΨΤ547Λ6-Β3Χ).
10.Σο από 27-2-2019 εταιρικό ςυμφωνητικό (partnership agreement) του ζργου «AUTHENTIC-OLIVE- NET:
Certification of Authenticity and Development of a Promotion Network Olive products in the across border
GREECE-ITALY area».
11.Σο από 28-2-2019 ςυμφωνητικό (subsidy contract) μεταξφ του επικεφαλήσ του ζργου και τησ Διαχειριςτικήσ
Αρχήσ του προγράμματοσ.
12.Σο από 31/08/2021 μήνυμα ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου τησ Κοινήσ Γραμματείασ του Προγράμματοσ Interreg
V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 ςχετικά με την ζγκριςη τησ παράταςησ του ζργου: «Authentic-Olive-Net:
Πιςτοποίηςη τησ αυθεντικότητασ και ανάπτυξη δικτφου προϊθηςησ ελαιοκομικϊν προϊόντων κοινήσ
διαςυνοριακήσ περιοχήσ Ελλάδασ – Ιταλίασ 2014-2020», (MIS CODE 5003145) κατά 3 μήνεσ, ήτοι ζωσ
31/12/2021.
13.Σην υπ’ αριθ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/245153/1869/20-05-2021 βεβαίωςη φπαρξησ πίςτωςησ τησ Διεφθυνςησ Οικονομικοφ
Δημοςιονομικοφ Ελζγχου τησ ΠΔΕ για την κάλυψη του κόςτουσ υλοποίηςησ του προχπολογιςμοφ του ζργου
AUTHENTIC-OLIVE-NET ποςοφ 122.496,54 ευρϊ. Θ Οικονομική Τπηρεςία ζχει προχωρήςει ςτην ζκδοςη
απόφαςησ ανάληψησ υποχρζωςησ ςτουσ Κ.Α.Ε.: 02.01.0701.9919.01.1299 ποςοφ 122.496,54 ευρϊ, ζτουσ 2021
ωσ εξήσ: «Α/Α:1870-1874, ΑΔΑ:ΨΩΙ57Λ6-ΔΘΨ, ΩΦ3Λ7Λ6-3ΣΗ, Ω3ΔΜ7Λ6-8Α1, ΩΗΣ7Λ6-2Ξ1, ΩΧΛΣ7Λ6-ΔΕΞ».
14.Σην υπ’ αριθ. 131480/7376/19-05-2021 Απόφαςη Υπαρξησ Πίςτωςησ (α/α 1870) περί ζγκριςησ δαπάνησ,
διάθεςησ πίςτωςησ και δζςμευςησ 37.654,76 ευρϊ για την πληρωμή ιςόποςησ δαπάνησ ςε βάροσ τησ πίςτωςησ
του προχπολογιςμοφ εξόδων 01.071 ΚΑΕ 9919.01.1299 του οικονομικοφ ζτουσ 2021, για την κάλυψη του κόςτουσ
τησ μιςθοδοςίασ προςωπικοφ τησ ομάδασ ζργου του ευρωπαϊκοφ ζργου AUTHENTIC-OLIVE-NET (ΑΔΑ: ΩΞΦ77Λ6ΚΟ).
15.Σην υπ’ αριθ. 373823/2537/28-11-2018 Απόφαςη Περιφερειάρχη Δυτικήσ Ελλάδασ περί οριςμοφ υπευθφνων
υλοποίηςησ και ομάδων ζργου των εγκριθζντων ευρωπαϊκϊν ζργων Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 (1η
Πρόςκληςη) τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ (ΑΔΑ: Ω2647Λ6-951).
16.Σο γεγονόσ ότι η εκτζλεςη των εργαςιϊν ςτο πλαίςιο του ζργου από το υπό πρόςληψη προςωπικό, δεν
καλφπτει πάγιεσ και διαρκείσ ανάγκεσ τησ Τπηρεςίασ ή τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ.
Ειςηγοφμαςτε
Σην ζγκριςη ςφναψησ ςφμβαςησ μίςθωςησ ζργου με ςυνεργάτεσ/ςυνεργάτιδεσ τριϊν (03) ατόμων, για την
υλοποίηςη του ζργου «AUTHENTIC-OLIVE-NET: Certification of Authenticity and Development of a Promotion
Network Olive products in the across border GREECE-ITALY area (Πιςτοποίηςη τησ αυθεντικότητασ και ανάπτυξη
δικτφου προϊθηςησ των ελαιοκομικϊν προϊόντων τησ κοινήσ διαςυνοριακήσ περιοχήσ Ελλάδασ–Ιταλίασ) ςτο
πλαίςιο του προγράμματοσ Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», με ημερομηνία ζναρξησ απαςχόληςησ για
ζκαςτη ςφμβαςη, την ημερομηνία ολοκλήρωςησ των ςχετικϊν διοικητικϊν διαδικαςιϊν και λήξη απαςχόληςησ τη
ςυμβατική ημερομηνία ολοκλήρωςησ του ζργου, ήτοι ζωσ 31.12.2021.
Θ μζγιςτη διάρκεια τησ απαςχόληςησ ςτο ζργο, ςφμφωνα με την ημερομηνία παράταςησ του ζργου (01/09/2021)
και λήξησ αυτοφ (31-12-2021) είναι 4 μήνεσ.
Οι ειδικότητεσ των υποψηφίων που είναι απαραίτητεσ για την εκτζλεςη των εργαςιϊν του ζργου είναι:
2 ΠΕ Γεωπόνων ή ΣΕ Σεχνολόγων Γεωπονίασ ή ΣΕ τεχνολόγων Σροφίμων
1 ΠΕ Διοικητικοφ - Οικονομικοφ ή ΣΕ Διοικητικοφ - Λογιςτικοφ
Σα άτομα που θα ςυνάψουν ςφμβαςη μίςθωςησ ζργου θα παρζχουν ενδεικτικά τισ παρακάτω υπηρεςίεσ:
 Διοικητική και τεχνική υποςτήριξη του ζργου
 Τποςτήριξη για τη δημιουργία και υποβολή τεχνικϊν και οικονομικϊν αναφορϊν προσ την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και τεχνική επιμζλεια παραδοτζων ςτο πλαίςιο του ζργου
 Τποςτήριξη ςτον ςυντονιςμό / διοίκηςη τησ Ομάδασ Ζργου για την ορθή υλοποίηςη των δράςεων και των
παραδοτζων του ζργου, που εντάςςονται ςτα καθήκοντα τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ ωσ ςυμμετζχοντα
Εταίρου
 Τποςτήριξη ςτον ςυντονιςμό / υποςτήριξη τησ Σοπικήσ Ομάδασ Φορζων, οργάνωςη και υλοποίηςη των
προγραμματιςμζνων ςυναντήςεων τησ Σοπικήσ Ομάδασ για την ορθή υλοποίηςη δράςεων ζργου, καταγραφή
πρακτικϊν των προγραμματιςμζνων ςυναντήςεων
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 Τποςτήριξη ςτην παρακολοφθηςη χρονοδιαγραμμάτων, προχπολογιςμοφ, ποιοτικό ζλεγχο
 Τποςτήριξη ςτον ςυντονιςμό ςυναντήςεων εργαςίασ / διαβουλεφςεων και δράςεων μεταφοράσ τεχνογνωςίασ
 υμμετοχή ςτισ ςυναντήςεισ εταίρων του ζργου και διεθνείσ ςυναντήςεισ εργαςίασ, ςφμφωνα με το πλάνο
του ζργου και όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον υντονιςτή του Ζργου ςτην Περιφζρεια Δυτικήσ Ελλάδασ,
προετοιμαςία αναγκαίου υλικοφ
 Τποςτήριξη ςτισ επικοινωνιακζσ δράςεισ και δράςεισ δικτφωςησ
ασ ενημερϊνουμε ότι:
Για το ζργο Authentic-Olive-Net, ςτο οποίο η Περιφζρεια μετζχει ωσ εταίροσ, και ςφμφωνα με τον πίνακα που
ακολουθεί, ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτισ 180.000,00 ευρϊ, ενϊ οι επιμζρουσ δαπάνεσ
κατηγοριοποιοφνται ωσ ακολοφθωσ:
ΠΔΕ (PB2)

Εγκεκριμζνοσ
Π/Τ ζργου

Προςωπικό & Λειτουργικά
Τπερωρίεσ
Ζξοδα
37.654,76 €

6.253,58 €

Σαξίδια
Διαμονή

& Εξωτερικοί
υνεργάτεσ
Τπηρεςίεσ

5.914,00 €

Εξοπλιςμόσ

φνολα

&

72.667,70 €

6,50 €

122.496,54 €

Οι πιςτϊςεισ που θα απαιτηθοφν για το ςφνολο των ωσ άνω ςυμβάςεων μίςθωςησ ζργου, ςυνολικοφ φψουσ
37.654,76 ευρϊ, είναι εγγεγραμμζνεσ ςτον ΚΑΕ 02.01.0701.9919.01.1299 και θα βαρφνουν τον προχπολογιςμό
του ζτουσ 2021 τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ.
Παρακαλοφμε για την προϊθηςη του θζματοσ ςτην επόμενη ςυνεδρίαςη του Περιφερειακοφ υμβουλίου.
Θ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ ζχει ωσ εξήσ:
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Πριν από τθ ςυηιτθςθ του κζματοσ, οι Περιφερειακοί φμβουλοι και μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
κ.κ. Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ, Λφτρασ Ιωάννθσ, Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ και πθλιόπουλοσ
Κωνςταντίνοσ είχαν αποχωριςει.
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.: 267703/853/24-09-2021 (ορκι επανάλθψθ) ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ
Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε..
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Εγκρίνει τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου τριϊν (3) ατόμων, για τθν υλοποίθςθ του ζργου
«AUTHENTIC-OLIVE-NET: Certification of Authenticity and Development of a Promotion Network Olive
products in the across border GREECE-ITALY area (Πιςτοποίθςθ τθσ αυκεντικότθτασ και ανάπτυξθ
δικτφου προϊκθςθσ των ελαιοκομικϊν προϊόντων τθσ κοινισ διαςυνοριακισ περιοχισ Ελλάδασ–
Ιταλίασ), ςτο πλαίςιο του ςυγχρθματοδοτοφμενου εγκεκριμζνου ευρωπαϊκοφ ζργου “AUTHENTICOLIVE-NET” του διαςυνοριακοφ / διακρατικοφ προγράμματοσ Interreg V/A Ελλάδα–Ιταλία 2014-2020
με κωδ. MIS 5003145, με θμερομθνία ζναρξθσ απαςχόλθςθσ για ζκαςτθ ςφμβαςθ, τθν θμερομθνία
ολοκλιρωςθσ των ςχετικϊν διοικθτικϊν διαδικαςιϊν και λιξθ απαςχόλθςθσ τθ ςυμβατικι θμερομθνία
ολοκλιρωςθσ του ζργου, ιτοι ζωσ 31.12.2021.
Η μζγιςτθ διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο, ςφμφωνα με τθν θμερομθνία παράταςθσ του ζργου
(01/09/2021) και λιξθσ αυτοφ (31-12-2021) είναι 4 μινεσ.
Οι ειδικότθτεσ των υποψθφίων που είναι απαραίτθτεσ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν του ζργου είναι:
2 ΠΕ Γεωπόνων ι ΣΕ Σεχνολόγων Γεωπονίασ ι ΣΕ τεχνολόγων Σροφίμων
1 ΠΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ ι ΣΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ
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Σα άτομα που κα ςυνάψουν ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου κα παρζχουν ενδεικτικά τισ παρακάτω
υπθρεςίεσ:
 Διοικθτικι και τεχνικι υποςτιριξθ του ζργου
 Τποςτιριξθ για τθ δθμιουργία και υποβολι τεχνικϊν και οικονομικϊν αναφορϊν προσ τθν
Ευρωπαϊκι Επιτροπι και τεχνικι επιμζλεια παραδοτζων ςτο πλαίςιο του ζργου
 Τποςτιριξθ ςτον ςυντονιςμό / διοίκθςθ τθσ Ομάδασ Ζργου για τθν ορκι υλοποίθςθ των δράςεων
και των παραδοτζων του ζργου, που εντάςςονται ςτα κακικοντα τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ωσ
ςυμμετζχοντα Εταίρου
 Τποςτιριξθ ςτον ςυντονιςμό / υποςτιριξθ τθσ Σοπικισ Ομάδασ Φορζων, οργάνωςθ και υλοποίθςθ
των προγραμματιςμζνων ςυναντιςεων τθσ Σοπικισ Ομάδασ για τθν ορκι υλοποίθςθ δράςεων ζργου,
καταγραφι πρακτικϊν των προγραμματιςμζνων ςυναντιςεων
 Τποςτιριξθ ςτθν παρακολοφκθςθ χρονοδιαγραμμάτων, προχπολογιςμοφ, ποιοτικό ζλεγχο
 Τποςτιριξθ ςτον ςυντονιςμό ςυναντιςεων εργαςίασ / διαβουλεφςεων και δράςεων μεταφοράσ
τεχνογνωςίασ
 υμμετοχι ςτισ ςυναντιςεισ εταίρων του ζργου και διεκνείσ ςυναντιςεισ εργαςίασ, ςφμφωνα με το
πλάνο του ζργου και όταν αυτό κρίνεται απαραίτθτο από τον υντονιςτι του Ζργου ςτθν Περιφζρεια
Δυτικισ Ελλάδασ, προετοιμαςία αναγκαίου υλικοφ
 Τποςτιριξθ ςτισ επικοινωνιακζσ δράςεισ και δράςεισ δικτφωςθσ
Για το ζργο Authentic-Olive-Net, ςτο οποίο θ Περιφζρεια μετζχει ωσ εταίροσ, και ςφμφωνα με τον
πίνακα που ακολουκεί, ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτισ 180.000,00€, ενϊ οι
επιμζρουσ δαπάνεσ κατθγοριοποιοφνται ωσ ακολοφκωσ:

ΠΔΕ (PB2)

Προςωπικό & Λειτουργικά Σαξίδια &

Εξωτερικοί

Τπερωρίεσ

υνεργάτεσ &

Ζξοδα

Διαμονι

Εξοπλιςμόσ φνολα

Τπθρεςίεσ
Εγκεκριμζνοσ 37.654,76€

6.253,58€

5.914,00€

72.667,70€

6,50€

122.496,54€

Π/Τ ζργου

Οι πιςτϊςεισ που κα απαιτθκοφν για το ςφνολο των ωσ άνω ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου, ςυνολικοφ
φψουσ 37.654,76 ευρϊ, είναι εγγεγραμμζνεσ ςτον ΚΑΕ 02.01.0701.9919.01.1299 και κα βαρφνουν τον
προχπολογιςμό του ζτουσ 2021 τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
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Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ,
ψιφιςε αρνθτικά.

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

Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα
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