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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 28
28η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 8η Ιουλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε έκτακτη
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.
πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/208510/1173/07-07-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε
νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση
συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Δημητρογιάννης Λάμπρος- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

4.

Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

5.

Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

6.

Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

7.

Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

8.

Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Συμεωνίδης Γρηγόριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής κ.κ. Καρπέτας
Κωνσταντίνος και Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος.
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Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα και ομόφωνα εγκρίθηκε το
κατεπείγον της συνεδρίασης και εν συνεχεία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Α)
Τροποποίηση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
άνω των ορίων για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης της Γενικής
Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) για την υλοποίηση των Εκχωρούμενων Μέτρων/Δράσεων του
ΠΑΑ 2014-2020 – Υλοποίηση του υποέργου Β.3/Β.3.1 της Τεχνικής Βοήθειας του Μέτρου 20/ΠΑΑ
2014-2020 στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών
Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προϋπολογισμός: 370.000,00€ (με Φ.Π.Α.),
χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 με ΟΠΣΑΑ: 0011385240 / ΣΑΕ 082-1,
κ.ε. 2018ΣΕ08210039. Β) Έγκριση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών
και ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού.».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/208377/12215/07-07-2022 εισήγησή του ως Αντιπεριφερειάρχης
Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. / Δ/νση Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας 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. Την αριθμ. 853/8.1.2021 (ΦΕΚ.79Β’/15.1.2021) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ.178/26.11.2020
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. 248595/27.12.2016 του
Γενικού Γραμματέα, σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ.4309/Β’/30.12.2016).
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 Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση
του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
5. 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».
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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 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. Την υπ αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
9. Την υπ’ αριθμ. 9406/191/13-1-2022 (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20-1-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
10. Την υπ’ αριθμ. 9405/190/13-1-2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β/20-1-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
11. Την υπ. αριθμ. 9456/193/14-1-2022 (ΦΕΚ 26/τ. ΥΟΔΔ /20-1-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας»
12. Την υπ. αριθ. 3/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία
«εξελέγησαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023.
13. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 40 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α και β βαθμού και
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α βαθμού» του Ν.4735/2020 (197Α/12-10-2020), που αντικατέστησε το άρθρο
176 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’) «Σχέδιο Καλλικράτης» «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών»
14. Την με αριθμ. 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/Β /́ 04.05.2016) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» (ΣΔΕ), όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.
3417/22-12-2016 (ΦΕΚ 4222/Β /́ 28-12-2016) Απόφαση και ισχύει κάθε φορά.
15. Την ΚΥΑ των Υπουργών ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με Αριθμ. 2220/75789/01-7-2016 και θέμα «Διαδικασία και λεπτομέρειες
πληρωμής δημοσίων έργων-υποέργων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που υλοποιούνται
από φορείς του Δημοσίου Τομέα, Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και ιδιώτες» (ΦΕΚ 2090/Β/2016) και τις
σχετικές εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ.
16. Την με αριθμ. 3465/06.11.2018 (ΑΔΑ: ΩΩ234653ΠΓ-Ζ6Γ) απόφαση Ένταξης της πράξης με τίτλο:
«Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας από την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, για την εφαρμογή των Μέτρων/Δράσεων του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 που της έχουν εκχωρηθεί» στο Μέτρο 20 του προγράμματος «Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020.
17. Την υπ ́ αριθμ. 2545 απόφαση (ΦΕΚ 3447/Β /́ 25-10-2016) περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014- 2020) στις
Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι
Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ.
18. Την υπ ́ αριθμ. 2028 απόφαση (ΦΕΚ 2758/Β /́ 11-07-2018) περί ορισμού Δικαιούχων Ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
19. Την υπ ́ αριθμ. 174/16-10-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα
«Έγκριση υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας από την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΔΕ για την εφαρμογή των μέτρων / δράσεων του ΠΑΑ 2014- 2020 που της έχουν
εκχωρηθεί».
20. Την υπ ́ αριθμ. 652/98199 απόφαση (ΦΕΚ 1533/Β /́ 22-04-2020) περί ανάθεσης καθηκόντων του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου
Αγροτικής Ανάπτυξης σε Υπηρεσίες Περιφερειών για ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας του Μέτρου 20 του ΠΑΑ
2014-2020.
21. Την υπ ́ αριθμ. 58602/18-09-2020 εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ περί των διαδικασιών πληρωμής του Μέτρου 20
«Τεχνική Βοήθεια Κρατών Μελών» του ΠΑΑ 2014-2020.
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22. Την με αριθμ. 619/29-03-2022 απαντητική επιστολή (έγκριση) της Μονάδας Τεχνικής Υποστήριξης της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με θέμα
«Προγραμματισμός Υλοποίησης Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΠΑΑ 2014-2020» προς την Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και επί της με αριθμ. 71221/333/29-3-2022 εισηγήσεώς της.
23. Την με αριθμ. πρωτ. 957/01.04.2021 απαντητική επιστολή (έγκριση) της Μονάδας Τεχνικής Υποστήριξης
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με θέμα «Διάθεση
καταλόγου προμηθευτών και παρεχόμενων υπηρεσιών της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020» από την Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
24. Την αριθμ. 592/2022 (ΑΔΑ: ΩΣΓΝ7Λ6-ΝΛ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων
της διακήρυξης
Σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2. της αριθμ. πρωτ. 177310/10280/10-6-2022 διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης της Γενικής
Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) για την υλοποίηση των Εκχωρούμενων Μέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ 20142020 – Υλοποίηση του υποέργου Β.3/Β.3.1 της Τεχνικής Βοήθειας του Μέτρου 20/ΠΑΑ 2014-2020 στις
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0011385240), συνολικής δαπάνης ποσού 370.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ : « Η τεχνική προσφορά καλύπτει το 85% της συνολικής βαθμολογίας της
προσφοράς ενώ η οικονομική το 15%». Τα ανωτέρω ποσοστά βαθμολόγησης αποτελούν μέρος των τεχνικών
προδιαγραφών που προσκομίστηκαν από την Δ.Α.Ο.Κ. για την σύνταξη του τεύχους της διακήρυξης.
Σύμφωνα με το άρθρο 86, παρ. 13 β, του νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4782/2021, ισχύει
ότι «Για τις δημόσιες συμβάσεις παροχής γενικών υπηρεσιών η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μπορεί εναλλακτικά να είναι εκείνη που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τιμή (Α) της σχέσης:
Α = σΤx (T/Tmax) + σox (Οmin/Ο), όπου: T = Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, Tmax= Συνολική
βαθμολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς, Οmin = τιμή χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς, Ο = τιμή
οικονομικής προσφοράς, σΤ = Συντελεστής βαρύτητας τεχνικής προσφοράς, ποσοστό επί τοις εκατό, που μπορεί
να κυμαίνεται από εξήντα (60) έως ογδόντα (80), σΟ = Συντελεστής βαρύτητας οικονομικής προσφοράς,
ποσοστό επί τοις εκατό, που μπορεί να κυμαίνεται από είκοσι (20) έως σαράντα (40).
Από την ανωτέρω τροποποίηση του νόμου προκύπτει ανακολουθία μεταξύ του νόμου και της διακήρυξης και
απαιτείται η τροποποίηση του ανωτέρω όρου του άρθρου 2.3.2. της αριθμ. πρωτ. 177310/10280/10-6-2022
διακήρυξης ως εξής: «Η τεχνική προσφορά καλύπτει το 80% της συνολικής βαθμολογίας της προσφοράς ενώ η
οικονομική το 20%».
Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 2.1.3 (Παροχή Διευκρινίσεων) της ανωτέρω διακήρυξης: «Η αναθέτουσα αρχή
παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών
στις ακόλουθες περιπτώσεις: ……. β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η
διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών» απαιτείται
η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ήτοι νέα καταληκτική ημερομηνία λήξης
υποβολής προσφορών ορίζεται η 29/07/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 και αντίστοιχα η αποσφράγιση
των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, ήτοι την 04/08/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την:
1. Τροποποίηση των όρων διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την
ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) για την
υλοποίηση των Εκχωρούμενων Μέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020 – Υλοποίηση του υποέργου Β.3/Β.3.1 της
Τεχνικής Βοήθειας του Μέτρου 20/ΠΑΑ 2014-2020 στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
(ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0011385240),
συνολικής δαπάνης ποσού 370.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συγκεκριμένα τροποποίηση του
άρθρου 2.3.2. της αριθμ. πρωτ. 177310/10280/10-6-2022 διακήρυξης στο σημείο που αναφέρεται ότι «Η
τεχνική προσφορά καλύπτει το 85% της συνολικής βαθμολογίας της προσφοράς ενώ η οικονομική το 15%» και
διόρθωση του στο ορθό « Η τεχνική προσφορά καλύπτει το 80% της συνολικής βαθμολογίας της προσφοράς
ενώ η οικονομική το 20%»
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2. Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης
προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού ως εξής:
• Νέα καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 29/07/2022 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 15:00
• η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 04/08/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα από
τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής-Τεχνικής Υποστήριξης για την κατάρτιση του
Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΓΠ)» που έχει ενταχθεί στο Μέτρο 20 «Τεχνική
Βοήθεια Κρατών Μελών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, με κωδικό ΟΠΣΑΑ:
0011385240 και κωδικό εγγραφής στο ΠΔΕ (ΣΑΕ): 2018ΣΕ08210039. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΕΓΤΑΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές
που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Τροποποιεί τους όρους της διακήρυξης για τη διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
άνω των ορίων για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης της Γενικής
Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) για την υλοποίηση των Εκχωρούμενων Μέτρων/Δράσεων του
ΠΑΑ 2014-2020 – Υλοποίηση του υποέργου Β.3/Β.3.1 της Τεχνικής Βοήθειας του Μέτρου 20/ΠΑΑ
2014-2020 στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών
Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», προϋπολογισμός: 370.000,00€ (με Φ.Π.Α.),
χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 με ΟΠΣΑΑ: 0011385240 / ΣΑΕ 082-1,
κ.ε. 2018ΣΕ08210039 και συγκεκριμένα τροποποιεί το άρθρο 2.3.2. της αριθμ. πρωτ.
177310/10280/10-6-2022 διακήρυξης στο σημείο που αναφέρεται ότι «Η τεχνική προσφορά καλύπτει
το 85% της συνολικής βαθμολογίας της προσφοράς ενώ η οικονομική το 15%» και το διορθώνει στο
ορθό «Η τεχνική προσφορά καλύπτει το 80% της συνολικής βαθμολογίας της προσφοράς ενώ η
οικονομική το 20%».

Β) Εγκρίνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας
αποσφράγισης προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού, ως εξής:
•

Νέα καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 29/07/2022 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 15:00.
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•

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 04/08/2022 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10:00 π.μ..

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και
συγκεκριμένα από τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής-Τεχνικής
Υποστήριξης για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΓΠ)»
που έχει ενταχθεί στο Μέτρο 20 «Τεχνική Βοήθεια Κρατών Μελών» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014 – 2020, με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011385240 και κωδικό εγγραφής στο ΠΔΕ (ΣΑΕ):
2018ΣΕ08210039. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΕΓΤΑΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Συμεωνίδης Γρηγόριος ψήφισε
αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Τσούμα Βασιλική
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