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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάτρα 25-4-2019

Αριθ.Πρωτ.:98469/210
Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής - 264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613-613537
Πληροφορίες: Δημ. Θεοδωροπούλου
FAX : 2613-613538
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr
ΠΡΟΣ: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Αγροτικής Ανάπτυξης
κ. Κων. Μητρόπουλου
ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση της αριθ. 88/22-4-2019 απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. πρωτ. 97298/111/01-4-2019 (Ορθή επανάληψη)
εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης
κ. Κωνσταντίνου Μητρόπουλου.
Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθ. 88/22-4-2019 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση α) του
τρόπου δημοπράτησης του έργου «Πρόγραμμα περισυλλογής,
διαχείρισης ή / και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και λήψη
δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την τριετία 2019-2021» της ΣΑΕΠ
501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
ΠΔΕ του έτους 2019 και β) αναγκαιότητας διενέργειας διαγωνιστικής
διαδικασίας για το ανωτέρω έργο προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου και ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής» και
παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6ο
Στην Πάτρα σήμερα στις 22/4/2019, ημέρα Μ.Δευτέρα και ώρα 15.00΄
στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 &
Αμερικής) προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο
Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 118549/278/16-4-2019
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και
δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51)
μελών, τα παρακάτω μέλη :
1) Αγγελόπουλος Γεώργιος, -Πρόεδρος, 2)Λαλιώτης Παναγιώτης, –
Αντιπρόεδρος,

3)

Κούστας

Κωνσταντίνος-

Γραμματέας,

4)Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, 5)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος,
6)Αυγέρης

Σάββας,

7)Γαβριηλίδης

Κωνσταντίνος,

8)Δριβίλας

Δημήτριος, 9)Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία, 10) Κάνιστρα
Ιωάννα,

11)Καπράλος

13)Καρπέτας

Σπυρίδων,

Κωνσταντίνος,

Κελεπούρης Ανδρέας,

12)Καρδάρα

14)Κατσακούλης

Ευσταθία,

Ευάγγελος

,15)

16) Κοκκότη Γεωργία-Αρετή, 17)Κολοβός

Ιωάννης, 18)Κοτοπούλης Σπυρίδων, 19)Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος,
20)Κουμπούρας Βασίλειος,

21)Κωνσταντοπούλου Αναστασία,

22)Κωσταριάς Δημήτριος, 23)Λύτρας Ιωάννης, 24)Μαυρόγιαννης
Διονύσιος,

25)Μητρόπουλος

Κωνσταντίνος,

26)Μπαλαμπάνης
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Νικόλαος,

27)Μπούνιας

29)Νασιώτης

Χρήστος,

Θεόδωρος,

31)Πλατανιάς

28)Μπράμος

30)Πετρόπουλος

Παναγιώτης,

32)Ρήγας

Παναγιώτης,
Κωνσταντίνος,

Χρήστος,

33)

Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης, 34)Σιαμπλής Δημήτριος, 35)Σύρμος
Γεώργιος , 36)Τογιοπούλου Αναστασία,

37)Υφαντής Νικόλαος,

38)Φαρμάκης Νεκτάριος, 39)Φωτόπουλος Τρύφων , 40)Χαροκόπος
Αντώνιος, 41)Χατζηλάμπρου Βασίλειος και 42)Χήνος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού

Συμβουλίου

(δικαιολογημένα

απών),

Απόστολος,

κ.κ.

Αρβανιτάκης

Ιωάννης

Παρασκευή,

Ευθυμίου

Βεργοπούλου

Ζαφειρόπουλος

Ιωάννης

(δικαιολογημένα

απών),

Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης (Τάκης) , Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη
Γεωργία, Παρασκευόπουλος Γεράσιμος (δικαιολογημένα απών),
Σώκος Ευθύμιος (δικαιολογημένα απών) και Τσόγκας Γεώργιος.
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
κ. Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών
Ενοτήτων Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας κ. Γρηγόρης
Αλεξόπουλος και Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.
Επίσης

στη

συνεδρίαση

παρευρέθησαν:

Ο

Πρόεδρος

του

Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος -Βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος,
ο Δήμαρχος Ξηρομέρου κ. Ερωτόκριτος Γαλούνης, καθώς και ο
Αντιδήμαρχος κ.Παναγιώτης Γαζέτας και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του
ιδίου Δήμου κ.Βραχάς Παναγιώτης και ο κ. Χρήστος Κολοβός, από το
Δήμο Δυτικής Αχαΐας ο κ. Αθανάσιος Ραυτακόπουλος, από το Σύλλογο
«ΤΟ

ΧΑΜΟΓΕΛΟ

ΤΟΥ

ΠΑΙΔΙΟΥ»

ο

Πρόεδρος

κ.Κώστας

Γιαννόπουλος, ο ταμίας του Δ.Σ κ. Ιωάννης Λαμπρόπουλος και το μέλος
κ.Ευαγγελία Μαλαμάκη, από το Χιονονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων ο
κ. Λεωνίδας Σπυρόπουλος, από τη ΣΑΛΦΩ Α.Ε ο κ. Γεώργιος
Κινδύνης,ο Πρόεδρος ΤΕΕ κ. Βασίλης Αϊβαλής, ο Πρόεδρος Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων κ. Ιωάννης Πανταζόπουλος, ο Πρόεδρος Συλλόγου
3
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πολιτικών Μηχανικών κ. Γκατζόγιας, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Φυτειών κ.
Ιωάννης

Φλωρόπουλος,

από

την

Ανεξάρτητη

Ανοιχτή

Κίνηση

Ανατολικής Αιγιάλειας ο κ. Κώστας Οικονόμου, ο κ. Δημήτρης
Παλαιολόγου και ο κ. Λεωνίδας Ξυλογιαννόπουλος, η Εκτελεστική
Γραμματέας της Π.Δ.Ε κ. Διονυσία Μαράτου, ο Περιφερειακός
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε κ. Γεώργιος
Φαλτσέτος, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών

κ. Δημήτριος

Καραβίδας, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Σταύρος Βέρρας, η Γενική
Διευθύντρια Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας κ. Γεωργία Πλώτα, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ιωάννης Μέγκας , ο Προϊστάμενος της
Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας κ. Νικόλαος Γυφτάκης,
η Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας κ. Άλκηστις Σταθοπούλου , ο Επιστημονικός
Συνεργάτης

Γραφείου

Καραχάλιος,

λοιποί

Αντιπεριφερειάρχη
υπηρεσιακοί

Ηλείας

παράγοντες,

κ

Ευάγγελος

πολίτες

και

δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την
έναρξη της συνεδρίασης.
Αριθ.Αποφ.88/2019
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 42ο θέμα
ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Έγκριση α) του τρόπου δημοπράτησης
του έργου «Πρόγραμμα περισυλλογής, διαχείρισης ή / και
αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων
εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας για την τριετία 2019-2021» της ΣΑΕΠ 501 του
εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ του
4
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έτους 2019 και β) αναγκαιότητας διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας
για
το
ανωτέρω
έργο
προϋπολογισμού
3.000.000
ευρώ
συμπεριλαμβανομένου και ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής»,
δίνοντας το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης κ.
Κωνσταντίνο Μητρόπουλο, που είναι εισηγητής του θέματος και που
αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. 97298/111/01-4-2019 (Ορθή επανάληψη)
γραπτή εισήγησή του όπως τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης, που λέει τα εξής:
« Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι
Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης
του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016)

«Δημόσιες

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο
σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με
τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών − μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε
ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου
λογιστικού.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης
της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
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κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» και την υπ’ αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του
Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων
από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
8. Το Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των
φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες
διατάξεις».
9. Την υπ’ αριθμ. 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών,
περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης
και 25ης Μάιου 2014 και το από 25/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας
περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
10. Τις υπ’ αριθμ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Ε.Κ. 111/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9.3.2017) και
69923/876/14.3.2017 (ΦΕΚ 1018-Β/24.3.2017) αποφάσεις του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί
Δυτικής

Ελλάδας»

«Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας
και

«Μεταβίβασης

αρμοδιοτήτων

στους

Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» αντίστοιχα.
11. Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία
αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για
την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
12. Τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τΑ΄/2010), το οποίο τροποποιήθηκε με το
άρθρο 5 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 58/τΑ΄/2012) σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική
Επιτροπή είναι αρμόδια

«για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση

πιστώσεων του Προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Περιφερειακό Συμβούλιο».
13. Την υπ’ αριθμ. Απόφαση 332693/4863/31.01.2017 (ΑΔΑ: ΩΦΩ47Λ6-7ΛΚ)
Τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
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14. Την υπ’ αριθμ. 44488/495/15.02.2017 (ΑΔΑ:7ΛΔ77Λ6-ΗΣ5) Απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού και Διοίκησης «Τοποθέτηση
Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
15. Την υπ’ αριθμ. 226/2018 (ΑΔΑ:ΩΣΕ27Λ6-544) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του ετήσιου προγράμματος
προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2019», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
16. Την υπ’ αριθ. 228/2018 (22η Συνεδρίαση στις 15.11.2018) απόφαση του το
Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «Έγκριση προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019»
17. Την υπ’ αριθμ. 4/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί «Έγκρισης
υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «Πρόγραμμα περισυλλογής,
διαχείρισης ή/και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων
εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας για την τριετία 2019-2021», Π/Υ:#3.000.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 501
του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019».
18. Τη με αριθμ. πρωτ. 7/31-1-2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με
την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Π.Δ.Ε.2019 ΣΑΕΠ 501 του έργου:
«Πρόγραμμα περισυλλογής, διαχείρισης ή / και αποτέφρωσης κάθε είδους
νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και
αιγοπρόβατα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την τριετία 2019-2021»
19. Την υπ’ αριθμ. 28286/28-2-2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης (ΑΔΑ Ω27Γ465ΧΙ8-3Μ1) για ένταξη στη Π.Δ.Ε.2019 ΣΑΕΠ 501
του έργου: «Πρόγραμμα περισυλλογής, διαχείρισης ή / και αποτέφρωσης κάθε
είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά
βοοειδή και αιγοπρόβατα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την τριετία 20192021»
20. Το υπ’ αριθμ. 87491/249/21-3-2019 εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης
Κτηνιατρικής ΠΔΕ.
21. Η Δ/νση Κτηνιατρικής βεβαιώνει ότι το πολύ μεγάλο ζωικό κεφάλαιο της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και η φυσιογνωμία της κτηνοτροφίας (μικρές
και απομακρυσμένες εκμεταλλεύσεις) καθιστούν το πρόβλημα διαχείρισης
των νεκρών ζώων φλέγον και επιτακτικό, με κινδύνους εξάπλωσης ασθενειών
των ζώων και με μεγάλες επιπτώσεις στην Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον.
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Το έργο θα έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Α) Ζώα στόχοι:
1) Περισυλλογή, διαχείριση, απόρριψη και αποτέφρωση των πτωμάτων νεκρών
βοοειδών, αιγών και προβάτων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού, πριν
την αποτέφρωση, από τα νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα Επιτήρησης Ελέγχου και Εξάλειψης των
Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών, σε εκτέλεση των Καν.(ΕΕ)
142/2011 της Επιτροπής ή του Κανονισμού (ΕΚ) 1069/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η δειγματοληψία εγκεφαλικού ιστού
διενεργείται στα νεκρά βοοειδή ηλικίας άνω των 24 ή 48 μηνών(ανάλογα με
τη χώρα αρχικής προέλευσής τους) και στις αίγες και τα πρόβατα ηλικίας άνω
των 18 μηνών
2) Περισυλλογή, διαχείριση, απόρριψη και αποτέφρωση των πτωμάτων νεκρών
βοοειδών, και αιγοπροβάτων που δεν εντάσσονται στα ζώα της προηγουμένης
παραγράφου
3) Περισυλλογή, διαχείριση, απόρριψη ή και αποτέφρωση (όπου αυτό απαιτείται
από την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία) των πτωμάτων κάθε
είδους και όλων των ηλικιών νεκρών ζώων
Β) Χωροθέτηση:
Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί από την υπογραφή της σύμβασης και για την
επόμενη τριετία, στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ήτοι
στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλ/νίας, σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΚ) 999/2001, όπως ισχύει κάθε φορά.
Γ) Διαχείριση των νεκρών ζώων:
1) Τα νεκρά ζώα που οδηγούνται σε μονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης,
αποτεφρώνονται ή συναπτεφρώνονται σύμφωνα με το άρθρο 6 και το
Παράρτημα III του Κανονισμού 142/2011 και τα κατάλοιπα αποτέφρωσης και
συναποτέφρωσης ανακτώνται ή απορρίπτονται σύμφωνα με το Παράρτημα
III, Κεφάλαιο Ι, Τμήμα 3 του ιδίου ως άνω Κανονισμού.
2) Τα νεκρά ζώα που οδηγούνται σε μονάδα μεταποίησης υλικών κατηγορίας 1,
μεταποιούνται με εγκεκριμένη από την ισχύουσα νομοθεσία μέθοδο και τα
παραγόμενα υλικά, αφού επισημανθούν με ανεξίτηλο τρόπο, αποθηκεύονται
χωριστά φέροντας ειδική σήμανση παρτίδας, μέχρι την έκδοση των
εργαστηριακών

αποτελεσμάτων

για

ΜΣΕ.

Μετά

την

έκδοση

των

εργαστηριακών αποτελεσμάτων για ΜΣΕ, τα παραγόμενα υλικά που
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προκύπτουν από τη μεταποίηση νεκρών ζώων: α) με αρνητικά εργαστηριακά
αποτελέσματα για ΜΣΕ, οδηγούνται σε εγκεκριμένο, σύμφωνα με την κείμενη
εθνική και κοινοτική νομοθεσία, χώρο υγειονομικής ταφής, σύμφωνα με την
περ. γ' του άρθρου 12 του Κανονισμού 1069/2009, β) με θετικά εργαστηριακά
αποτελέσματα για ΜΣΕ, οδηγούνται για αποτέφρωση ή συναποτέφρωση,
σύμφωνα με τις υποπερ. ii των περ. α' και β' του άρθρου 12 του Κανονισμού
1069/2009.
Με την υλοποίηση του προγράμματος επιτυγχάνεται:
1) Η απομάκρυνση από το οδικό δίκτυο και την ύπαιθρο χώρα των πτωμάτων
νεκρών ζώων και

η ορθολογική διαχείριση αυτών έχει ως αποτέλεσμα την

εξάλειψη των ανοικτών εστιών μόλυνσης και την προστασία της Δημόσιας
Υγείας
2) Ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα

του

υδροφόρου ορίζοντα
3) Αποφασιστική συνδρομή στην υλοποίηση του προγράμματος των Σπογγωδών
Εγκεφαλοπαθειών και βελτίωση του υγειονομικού προφίλ της χώρας με άμεση
ευεργετική επίδραση στις εξαγωγές των τροφίμων Ζ.Π καθώς και των ζώντων
ζώων
4) Βελτιώνεται σημαντικά η εικόνα της Περιφέρειας
5) Εξυπηρετείται καθοριστικά ο κτηνοτροφικός κόσμος της περιοχής
Η προτεινόμενη διαδικασία δημοπράτησης είναι «ανοικτός μειοδοτικός (πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής) ηλεκτρονικού
διαγωνισμού άνω των ορίων (παρ. γ. άρθρο 5 Ν.4412/16)»
Για αυτό τον σκοπό η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει εξασφαλίσει
χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την:
Α. Έγκριση α) του τρόπου δημοπράτησης με ανοικτό μειοδοτικό (πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής) ηλεκτρονικό
διαγωνισμό άνω των ορίων (παρ. γ. άρθρο 5 Ν.4412/16) του έργου
2019ΕΠ50100000 «Πρόγραμμα περισυλλογής, διαχείρισης ή / και αποτέφρωσης
κάθε είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά

9

ΑΔΑ: ΩΗΔΘ7Λ6-6ΓΛ

βοοειδή και αιγοπρόβατα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την τριετία 20192021» της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων ΠΔΕ του έτους 2019 και β) αναγκαιότητας διενέργειας διαγωνιστικής
διαδικασίας

για

το

συμπεριλαμβανομένου

ανωτέρω
και

ΦΠΑ

έργο
με

προϋπολογισμού
κριτήριο

3.000.000

κατακύρωσης

την

ευρώ
πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
Β. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης που θα προκύψει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’
αριθμό 2/42053/0094/2002 απόφασης του Υπ. Οικονομίας, με την οποία
αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την
σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ευρώ.
Η προκαλούμενη δαπάνη βαρύνει την ΣΑΕΠ 501 του Εθνικού Σκέλους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ για το έτος 2019 και το έργο
2019ΕΠ50100000».

Πριν τη συζήτηση του θέματος αυτού είχε αποχωρήσει η Περιφερειακή
Σύμβουλος κ. Ιωάννα Κάνιστρα.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Πρόεδρο
και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του
ανωτέρω , κατόπιν διαλογικής συζήτησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει: α) Τον τρόπο δημοπράτησης με ανοικτό μειοδοτικό (πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής) ηλεκτρονικό
διαγωνισμό άνω των ορίων (παρ. γ. άρθρο 5 Ν.4412/16) του έργου
2019ΕΠ50100000 «Πρόγραμμα περισυλλογής, διαχείρισης ή / και
αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού
ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
για την τριετία 2019-2021» της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ του έτους 2019 και
β) Την αναγκαιότητα διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για το
ανωτέρω έργο προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
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και ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης που θα προκύψει σύμφωνα με τις διατάξεις της
υπ’ αριθμό 2/42053/0094/2002 απόφασης του Υπ. Οικονομίας, με την
οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ.
496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00)
ευρώ.
Η προκαλούμενη δαπάνη βαρύνει την ΣΑΕΠ 501 του Εθνικού Σκέλους
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ για το έτος 2019 και το
έργο 2019ΕΠ50100000.
---------------------------------------------------------------------------------------Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται ως ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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