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Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 1ε Γεθεκβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30, κεηά
απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 43/2711-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής
Δπηηροπής, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθχθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (12) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Αθξηβή Σακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο,
5] Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 6] Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 7]
Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 8] Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 9] Ισάλλεο
Τζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 10] Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθφ κέινο θαη 11] Θεφδσξνο
Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.
Ο θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθφ κέινο, δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ
θαη θιήζεθε.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (6) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Έγθξηζε ζχλαςεο ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε έλα (1) άηνκν γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξαδνηένπ 3.1.3 ηνπ έξγνπ SPARC ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Δπξσπατθήο Δδαθηθήο Σπλεξγαζίαο Διιάδα-Ιηαιία 2014-2020, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο δχν (2)
κελψλ», (ζρεηηθφ ην αξηζ. 16664/27-11-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ.
16646/27-11-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο
θαη Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Τνλ θ.
Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - Δληαχζα - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε
ζχλαςεο ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε έλα (1) άηνκν γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξαδνηένπ 3.1.3 ηνπ έξγνπ SPARC ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Δπξσπατθήο Δδαθηθήο Σπλεξγαζίαο Διιάδα-Ιηαιία 2014-2020, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο δχν (2)
κήλεο΄΄ - Σχκθσλα κε ηελ αξ. 417/16-5-2018 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ν Γήκνο
Παηξέσλ έθαλε απνδεθηή ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ «Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment
through the VAloRization of Cultural Heritage Assets» κε αθξσλχκην «SPARC» ζην
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δπξσπατθήο Δδαθηθήο Σπλεξγαζίαο «Διιάδα - Ιηαιία 2014-2020». Σηφρνο ηνπ Έξγνπ είλαη ε δεκηνπξγία θφκβσλ δεκηνπξγηθήο βηνκεραλίαο κε ζηφρν ηελ αεηθφξν
αλάπηπμε κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Ψο δεκηνπξγηθή βηνκεραλία
νξίδεηαη ε αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζχλνιν ηεο
πνιηηηζηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο παξαγσγήο φπσο νη εηθαζηηθέο ηέρλεο, νη παξαζηαηηθέο ηέρλεο θαη
εθαξκνζκέλεο ηέρλεο. Θα δεκηνπξγεζνχλ ηξεηο θφκβνη δεκηνπξγηθήο βηνκεραλίαο, έλαο ζηε
Πάηξα κε ζέκα ην Παηξηλφ Καξλαβάιη, έλαο κε ζέκα ην Καξλαβάιη ηνπ Πνπηηληάλν θαη έλαο κε
ζέκα ηε δεκηνπξγηθή βηνκεραλία ζηε Πεξηθέξεηα ηεο Απνχιηαο. Μέζσ ηεο πξφηαζεο θαη ζην
πιαίζην ηνπ θφκβνπ δεκηνπξγηθήο βηνκεραλίαο κε επίθεληξν ην Παηξηλφ Καξλαβάιη, ζα γίλεη
αλαθαίληζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ησλ Παιαηψλ Σθαγείσλ θαη ζα δηακνξθσζνχλ ρψξνη γηα ηελ
δεκηνπξγηθή βηνκεραλία, ρψξνη πξνβνιήο ηνπ Παηξηλνχ Καξλαβαιηνχ θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπ
Καξαγθηφδε. - Σην πιαίζην ηεο ηειεπηαίαο ηξνπνπνίεζεο ηνπ έξγνπ εγθξίζεθε απφ ηε
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ε ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ ελφο (1) αηφκνπ γηα
ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Γεκηνπξγηθνχ Κφκβνπ ησλ Παιαηψλ Σθαγείσλ, ν νπνίνο αλαθαηλίζηεθε απφ
ην έξγν. Σηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ έρνπλ πξνβιεθζεί ζρεηηθά θνλδχιηα χςνπο 3.010,00 €. Η
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ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ
ηνπ ΔΣΠΑ ή ζην πιαίζην άιισλ ελσζηαθψλ ή δηεζλψλ πξνγξακκάησλ, ή ζην πιαίζην
απηνρξεκαηνδνηνχκελσλ εξεπλεηηθψλ ή αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ εμαηξνχληαη ηνπ άξζξνπ 6
ηνπ Ν.2527/97 & ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2190/94. Σχκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ
Ν.4314/04 κε ην άξζξν 30 ηνπ Ν. 4314/14 εηζάγεηαη εμαίξεζε γηα ηε ζχλαςε ζπβάζεσλ κίζζσζεο
έξγνπ ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ηνπ ΔΣΠΑ, ΣΔΣ ή άιισλ θνηλνηηθψλ ή δηεζλψλ
πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 2527/1997 θαζψο θαη ηεο ΠΥΣ
33/2006. Ο ιφγνο ηεο εμαίξεζεο αλάγεηαη ζην πξαγκαηηθφ γεγνλφο φηη νη ζπκβάζεηο κίζζσζεο
έξγνπ πνπ ζπλάπηνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ δελ απνηεινχλ
πξνζιήςεηο, θαζψο πξφθεηηαη γηα ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ πνπ απφ ηε θχζε ηνπο είλαη γηα
νξηζκέλν ρξφλν (φζν δηαξθεί ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν) θαη γηα θάιπςε αλαγθψλ πνπ,
επεηδή ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλν θαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν ρξνληθά έξγν, δελ κπνξνχλ λα
ζεσξεζνχλ πάγηεο θαη δηαξθείο. Δπίζεο, δελ επηβαξχλνπλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Ψο εθ
ηνχηνπ γηα ηα αηηήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αλσηέξσ εμαηξέζεηο (φπσο θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε) δελ απαηηείηαη έγθξηζε ηεο ΠΥΣ νχηε θαη απνζηνιή ησλ αηηεκάησλ ζην ΥΠ.ΔΣ.Γ.Α. Πην ζπγθεθξηκέλα ην άηνκν κε ην νπνίν ζα ζπλαθζεί ε ζχκβαζε ζα έρεη ηε παξαθάησ εηδηθφηεηα
θαη ε πξνβιεπφκελε ακνηβή ηνπ έρεη σο εμήο: Κσδηθφο
απαζρφιεζεο
108

Δηδηθφηεηα
ΠΔ Δηδηθφο ήρνπ

Αξηζκφο Σπλνιηθφ
αηφκσλ
πνζφ
1
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-Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ
Έξγνπ, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο έσο δχν (2) κήλεο. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο ηνπ έρνπλ σο εμήο: Υπεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο ρψξνπο Κ4,Κ6, Κ7 & Κ9 ησλ Παιαηψλ Σθαγείσλ - 1. Γεσκεηξηθή
απνηχπσζε θαη Μεηξήζεηο ηεο αθνπζηηθήο ηνπο - 2. Πξνζδηνξηζκφο απαηηήζεσλ ρξήζεο ησλ
ρψξσλ θαη απαηηνχκελσλ ηηκψλ αθνπζηηθψλ παξακέηξσλ - 3. Πξφηαζε βειηίσζεο ηεο αθνπζηηθήο
(Φξήζε Λνγηζκηθνχ γηα ηε δεκηνπξγία κνληέινπ ηνπ ρψξνπ θαη πξφβιεςε ησλ παξακέηξσλ) - 4.
Πξφηαζε εγθαηάζηαζεο ειεθηξναθνπζηηθνχ ζπζηήκαηνο - 5. Σρέδηα θαηαζθεπψλ - 6. Σρεκαηηθά
Η/Α ζπζηεκάησλ - 7. Απαηηήζεηο γηα παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ ερεηηθή εγθαηάζηαζε
- 8. Δλδεηθηηθή εθηίκεζε θφζηνπο θαηαζθεπψλ θαη πξνκήζεηαο πιηθψλ - Μεηά ηα παξαπάλσ
παξαθαινχκε λα εηζεγεζείηε ζην Σψκα: - 1. Tελ έγθξηζε ζχλαςεο ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε
έλα (1) άηνκν γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξαδνηένπ
3.1.3 ηνπ έξγνπ SPARC ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο Σπλεξγαζίαο Διιάδα-Ιηαιία
2014-2020 – 2. Τνλ νξηζκφ ησλ παξαθάησ κειψλ επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ: - a. Νίθν
Τζηκνγηάλλε, Γεληθφο Γξακκαηέαο Γήκνπ Παηξέσλ – b. Βαζίιεην Παπατσάλλνπ, Υπεχζπλν ηνπ
έξγνπ SPARC – c. Νηθφιαν Καθάβα, Υπάιιειν ηνπ Τκήκαηνο Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ – 3. Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ην
ηέινο ηνπ Έξγνπ, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο έσο δχν (2) κήλεο. – 4. Η δαπάλε πνπ έρεη πξνβιεθζεί ζα
βαξχλεη ην θσδηθφ Κ.Α. 15-6117.66004 πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 θαη αλάινγεο
πηζηψζεηο ζα εγγξαθνχλ θαη ζηα επφκελα έηε. – Ο Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνχ,
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη
Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, θ. Νηθφιανο Αζπξάγθαζνο».Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν θαη έιαβε ππφςε ηελ εηζήγεζε ηνπ
αξκφδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Σχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ.1),
1)
Δγθρίλεη ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε έλα (1) άηνκν, γηα ηελ θάιπςε
αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξαδνηένπ 3.1.3 ηνπ έξγνπ SPARC ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο Σπλεξγαζίαο «Διιάδα - Ιηαιία 2014-2020».
Πην ζπγθεθξηκέλα ην άηνκν κε ην νπνίν ζα ζπλαθζεί ε ζχκβαζε ζα έρεη ηελ παξαθάησ
2
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εηδηθφηεηα θαη ε πξνβιεπφκελε ακνηβή ηνπ έρεη σο εμήο:
Κφδηθός
απαζτόιεζες
108

Δηδηθόηεηα
ΠΔ Δηδηθφο ήρνπ

Αρηζκός σλοιηθό
αηόκφλ
ποζό
1
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Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ
Έξγνπ, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο έσο δχν (2) κήλεο. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ έρνπλ σο εμήο:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2)

Υπεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο ρψξνπο Κ4,Κ6, Κ7 & Κ9 ησλ Παιαηψλ Σθαγείσλ
Γεσκεηξηθή απνηχπσζε θαη Μεηξήζεηο ηεο αθνπζηηθήο ηνπο
Πξνζδηνξηζκφο απαηηήζεσλ ρξήζεο ησλ ρψξσλ θαη απαηηνχκελσλ ηηκψλ αθνπζηηθψλ
παξακέηξσλ
Πξφηαζε βειηίσζεο ηεο αθνπζηηθήο (Φξήζε Λνγηζκηθνχ γηα ηε δεκηνπξγία κνληέινπ ηνπ
ρψξνπ θαη πξφβιεςε ησλ παξακέηξσλ)
Πξφηαζε εγθαηάζηαζεο ειεθηξναθνπζηηθνχ ζπζηήκαηνο
Σρέδηα θαηαζθεπψλ
Σρεκαηηθά Η/Α ζπζηεκάησλ
Απαηηήζεηο γηα παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ ερεηηθή εγθαηάζηαζε
Δλδεηθηηθή εθηίκεζε θφζηνπο θαηαζθεπψλ θαη πξνκήζεηαο πιηθψλ
Ορίδεη ηα παξαθάησ κέιε Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ:
α) Νίθν Τζηκνγηάλλε, Γεληθφ Γξακκαηέα Γήκνπ Παηξέσλ
β) Βαζίιεην Παπατσάλλνπ, Υπεχζπλν ηνπ έξγνπ SPARC
γ) Νηθφιαν Καθάβα, Υπάιιειν ηνπ Τκήκαηνο Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ

3)
Ζ δηάρθεηα ηες ζύκβαζες ζα είλαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ην ηέινο
ηνπ Έξγνπ, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο έσο δχν (2) κήλεο.
Η δαπάλε πνπ έρεη πξνβιεθζεί ζα βαξχλεη ην θσδηθφ Κ.Α. 15-6117.66004 ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 θαη αλάινγεο πηζηψζεηο ζα εγγξαθνχλ θαη ζηα επφκελα
έηε.
Γηεσθρηλίδεηαη όηη:
Σχκθσλα κε ηελ αξ. 417/16-5-2018 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ν Γήκος
Παηρέφλ έθαλε απνδεθηή ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ «Creativity Hubs for Sustainable
DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets» κε αθρφλύκηο
«SPARC» ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δπξσπατθήο Δδαθηθήο Σπλεξγαζίαο «Διιάδα - Ιηαιία
2014-2020».
Σηφρνο ηνπ Έξγνπ είλαη ε δεκηνπξγία θφκβσλ δεκηνπξγηθήο βηνκεραλίαο κε ζηφρν ηελ
αεηθφξν αλάπηπμε κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Ψο δεκηνπξγηθή
βηνκεραλία νξίδεηαη ε αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζχλνιν
ηεο πνιηηηζηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο παξαγσγήο φπσο νη εηθαζηηθέο ηέρλεο, νη παξαζηαηηθέο ηέρλεο
θαη εθαξκνζκέλεο ηέρλεο. Θα δεκηνπξγεζνχλ ηξεηο θφκβνη δεκηνπξγηθήο βηνκεραλίαο, έλαο ζηε
Πάηξα κε ζέκα ην Παηξηλφ Καξλαβάιη, έλαο κε ζέκα ην Καξλαβάιη ηνπ Πνπηηληάλν θαη έλαο κε
ζέκα ηε δεκηνπξγηθή βηνκεραλία ζηε Πεξηθέξεηα ηεο Απνχιηαο. Μέζσ ηεο πξφηαζεο θαη ζην
πιαίζην ηνπ θφκβνπ δεκηνπξγηθήο βηνκεραλίαο κε επίθεληξν ην Παηξηλφ Καξλαβάιη, ζα γίλεη
αλαθαίληζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ησλ Παιαηψλ Σθαγείσλ θαη ζα δηακνξθσζνχλ ρψξνη γηα ηελ
δεκηνπξγηθή βηνκεραλία, ρψξνη πξνβνιήο ηνπ Παηξηλνχ Καξλαβαιηνχ θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπ
Καξαγθηφδε.
Σην πιαίζην ηεο ηειεπηαίαο ηξνπνπνίεζεο ηνπ έξγνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή
ηνπ Πξνγξάκκαηνο ε ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ ελφο (1) αηφκνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
Γεκηνπξγηθνχ Κφκβνπ ησλ Παιαηψλ Σθαγείσλ, ν νπνίνο αλαθαηλίζηεθε απφ ην έξγν. Σηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ έρνπλ πξνβιεθζεί ζρεηηθά θνλδχιηα χςνπο 3.010,00 €. Η ζχκβαζε
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ΑΔΑ: ΩΖΧ5ΩΞΙ-ΨΔΙ
κίζζσζεο έξγνπ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ
ΔΣΠΑ ή ζην πιαίζην άιισλ ελσζηαθψλ ή δηεζλψλ πξνγξακκάησλ, ή ζην πιαίζην
απηνρξεκαηνδνηνχκελσλ εξεπλεηηθψλ ή αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ εμαηξνχληαη ηνπ άξζξνπ 6
ηνπ Ν.2527/97 & ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2190/94. Σχκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ
Ν.4314/04 κε ην άξζξν 30 ηνπ Ν. 4314/14 εηζάγεηαη εμαίξεζε γηα ηε ζχλαςε ζπβάζεσλ κίζζσζεο
έξγνπ ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ηνπ ΔΣΠΑ, ΣΔΣ ή άιισλ θνηλνηηθψλ ή δηεζλψλ
πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 2527/1997 θαζψο θαη ηεο ΠΥΣ
33/2006. Ο ιφγνο ηεο εμαίξεζεο αλάγεηαη ζην πξαγκαηηθφ γεγνλφο φηη νη ζπκβάζεηο κίζζσζεο
έξγνπ πνπ ζπλάπηνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ δελ απνηεινχλ
πξνζιήςεηο, θαζψο πξφθεηηαη γηα ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ πνπ απφ ηε θχζε ηνπο είλαη γηα
νξηζκέλν ρξφλν (φζν δηαξθεί ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν) θαη γηα θάιπςε αλαγθψλ πνπ,
επεηδή ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλν θαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν ρξνληθά έξγν, δελ κπνξνχλ λα
ζεσξεζνχλ πάγηεο θαη δηαξθείο. Δπίζεο, δελ επηβαξχλνπλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Ψο εθ
ηνχηνπ γηα ηα αηηήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αλσηέξσ εμαηξέζεηο (φπσο θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε) δελ απαηηείηαη έγθξηζε ηεο ΠΥΣ νχηε θαη απνζηνιή ησλ αηηεκάησλ ζην ΥΠ.ΔΣ.Γ.Α.
Ζ παρούζα απόθαζε ζα αποζηαιεί γηα έιεγτο λοκηκόηεηας ζηελ Αποθεληρφκέλε
Γηοίθεζε Πειοπολλήζοσ, Γσηηθής Διιάδος θαη Ηολίοσ.
Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα σκκεηέτοληα Μέιε
ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ
ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ
ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ
ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ
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