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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάτρα 19 Μαρτίου 2019
Αρ. Πρωτ: 70195/736
ΠΡΟΣ: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αχαΐας

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 365/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 69436/5108/5.3.2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού - Δημ/κου
Ελέγχου της Π.Δ.Ε..
2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 69444/600/5-3-2019 έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αχαΐας της Π.Δ.Ε..
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 365/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση διεξαγωγής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του
συνοπτικού διαγωνισμού για υπηρεσίες ελέγχου και αποκατάστασης λειτουργικότητας,
εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής, περιοδικού ελέγχου και απεγκατάστασης έως πέντε (5)
συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) στη θάλασσα για τη
θερινή περίοδο 2019, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού 32.600,00 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
της τιμής και σύσταση των επιτροπών 1) αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και 2)
ενστάσεων του ανωτέρω διαγωνισμού.», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η Γραμματέας
Αρετή Χαραλαμποπούλου

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 9/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
7η Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

66959/707/1.3.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Βεργοπούλου Παρασκευή-αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Καπράλος Σπυρίδων-αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Παρασκευόπουλος
Γεράσιμος, Καρδάρα Ευσταθία και Σύρμος Γεώργιος Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΔΑ: ΨΜΖΗ7Λ6-4Β7
Αρ. Απόφασης 365/2019

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4ο θέμα προ της ημερήσιας διάταξης που το
σώμα συμφώνησε ομόφωνα με τίτλο: «Έγκριση διεξαγωγής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης
του συνοπτικού διαγωνισμού για υπηρεσίες ελέγχου και αποκατάστασης λειτουργικότητας,
εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής, περιοδικού ελέγχου και απεγκατάστασης έως πέντε (5)
συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) στη θάλασσα για τη
θερινή περίοδο 2019, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού 32.600,00 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
της τιμής και σύσταση των επιτροπών 1) αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και 2)
ενστάσεων του ανωτέρω διαγωνισμού.».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 69436/5108/5.3.2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού - Δημ/κου
Ελέγχου της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Σύμφωνα με:
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’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.
Το υπ’αριθμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/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 116 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό
του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και
ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
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»,
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.
6.
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.
7.
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.
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.
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».
10. 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.
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11. 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
«Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους
Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς
συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» αντίστοιχα.
12. 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.
13. 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 κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη
διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς και τη συγκρότηση των
ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της
περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους».
14.
Την υπ’ αριθμ. 226/15-11-2017 (ΑΔΑ:ΩΣΕ27Λ6-544) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2019» και ειδικότερα την περίπτωση XII. Έγκριση αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης, παροχής υπηρεσιών για
την: α) εξακρίβωση της λειτουργικότητας και την αποκατάσταση τυχόν βλαβών στα ήδη υπάρχοντα
αποθηκευμένα συστήματα αυτόνομης πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) στη θάλασσα
(Seatracs) της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, β) εγκατάσταση, δοκιμή καλής λειτουργίας, τον περιοδικό
έλεγχο και την απεγκατάσταση έως πέντε (5) συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης των ατόμων με ειδικές
ανάγκες (ΑμΕΑ) στη θάλασσα (Seatracs) συμπεριλαμβανομένων των τηλεχειριστηρίων τους, τη θερινή περίοδο
2019, γ) Την αποκατάσταση των συστημάτων πρόσβασης από την πιθανότητα σοβαρής βλάβης που θα
προκληθεί από κακή χρήση, ή ενδεχόμενους βανδαλισμούς .
15. Την υπ.αριθμ.228/15-11-2017 (ΑΔΑ:6Ζ067Λ6-Γ03) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019. Η ανωτέρω απόφαση
βρέθηκε νόμιμη με την αριθμ. πρωτ. 265933/28-12-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ ΩΨ7ΛΟΡ1Φ-ΠΔΟ).
16. Το υπ’ αρίθμ. 45197/3662/25.02.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού
Ελέγχου με το οποίο βεβαιώνεται η ύπαρξη πίστωσης 32.600,00 € και δεσμεύεται το ποσό αυτό στον Κ.Α.Ε.
02.01.071.9779.01.1233 του προϋπολογισμού 2019 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε. Αχαΐας .
17. Το υπ΄αριθμ. 44248/775/11.02.2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας.
Το Άρθρο 21 παράγραφος 6 του Συντάγματος ορίζει ότι «τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα να
απολαμβάνουν μέτρα που θα εξασφαλίζουν την αυτονομία τους, την προεπαγγελματική τους εκπαίδευση, την
ένταξή τους στην αγορά εργασίας, καθώς και την ένταξή τους στην ευρύτερη κοινωνική οικονομική και
πολιτιστική ζωή της χώρας». Δεδομένου ότι δυστυχώς ακόμα και σήμερα στον 21ο αιώνα οι δυσκολίες για τα
άτομα με αναπηρία παραμένουν όσον αφορά την πρόσβασή τους σε διάφορα σημεία της κοινωνικής και
πολιτιστικής ζωής, περιορίζοντας ουσιαστικά την αυτονομία τους, είναι επιτακτική και διαρκής η ανάγκη
ανάληψης όλων των απαραίτητων μέτρων για την άμβλυνση αυτών των δυσχερειών.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, (ΠΔΕ) σαν φορέας της αυτοδιοίκησης έχει την ευθύνη να αναδείξει και
προασπίσει τον κοινωνικό της ρόλο, λαμβάνοντας μέριμνα για την εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών
για την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο κοινωνικό γίγνεσθαι και την γενικότερη προάσπιση
των ατομικών τους δικαιωμάτων ως πολίτες. Στα πλαίσια αυτά και προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητα
πρόσβασης στις παραλίες της Περιφέρειας στα άτομα με αναπηρία επιβάλλεται η δημιουργία των απαραίτητων
υποδομών. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία, αφ’ ενός καινοτόμα όσον αφορά τόσο την πρόταση όσο και την
υλοποίησή της από τεχνικής πλευράς και αφ’ ετέρου πιλοτική καθώς μπορεί να αποτελέσει οδηγό για ευρύτερη
επέκταση των παρεμβάσεων.
Με τη συμμετοχή και της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών έχει αναπτυχθεί μη μόνιμη
συναρμολογούμενη διάταξη για αυτόνομη πρόσβαση σε υδάτινο περιβάλλον ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Πρόκειται για εφεύρεση, (η οποία έχει λάβει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κατατεθειμένου στον Οργανισμό
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) (20090100442/7.8.2009) και φαίνεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας, τεύχος Φεβρουαρίου 2011 σ. 14) που αναφέρεται σε συσκευή που παρέχει τη δυνατότητα σε άτομα
με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ), με κυρίως κινητικά προβλήματα στα κάτω άκρα να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα
χωρίς την ανάγκη βοήθειας συνοδού ατόμου. Σύμφωνα με την εφεύρεση αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση
μηχανισμού τύπου ράγας, ο οποίος θα συναρμολογείται εύκολα στην παραλία.
Τόσο η καταργηθείσα Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας, όσο και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχουν
επιτυχώς δοκιμάσει στην πράξη την χρήση της συσκευής (SEATRAC) που επιτρέπει τη δυνατότητα αυτόνομης
και ασφαλούς πρόσβασης των Ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) σε ακτές και παραλίες, με στοιχειώδεις
διαθέσιμες υποδομές, κατά τη θερινή περίοδο. Η καταργηθείσα δε Ν.Α Αχαΐας, είχε προχωρήσει σε σύμβαση
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κατασκευής και προμήθειας ικανού αριθμού συσκευών για τη χρήση από άτομα με ειδικές ανάγκες σε
πολυσύχναστες παραλίες της αρμοδιότητας της.
Η διαρκής τεχνική εξέλιξη και επιστημονική ωρίμανση της συσκευής στα χρόνια της χρήσης της και η θετική
υποδοχή της συσκευής εντός αλλά και εκτός Ελλάδος με την εκδήλωση ενδιαφέροντος από ευρωπαϊκούς και μη
φορείς, εγγυώνται την εύκολη και ασφαλή χρήση της συσκευής από τα άτομα με ειδικές ανάγκες που θα
θελήσουν να χρησιμοποιήσουν τις συγκεκριμένες παραλίες για την πρόσβασή τους στη θάλασσα.
Στο έγγραφο 8220/41/12/9.5.2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης γνωστοποιείται η Κ.Υ.Α. 1052758/1451/Β0010
(ΦΕΚ 1411Β’/30.4.2012) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, με την οποία συμπληρώνεται η υπ’
αριθμό 1038460/2439/Β0010/15.4.2009 (ΦΕΚ 792Β’/29.4.2009) Κ.Υ.Α. και στην ποία προβλέπεται ότι σε μία
(1) τουλάχιστον ανά Δημοτική Ενότητα από τους παραχωρηθέντες κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού, παραλίας
κ.λ.π., καθώς και όπου υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις, οι ΟΤΑ υποχρεούνται να προβούν στην
τοποθέτηση ενός διαδρόμου κάθετα προς την ακτογραμμή, ο οποίος θα επιτρέπει την είσοδο στο νερό των
χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση ατόμων
με αναπηρία,
Εκ των προαναφερθέντων συμπεραίνεται η ανάγκη εγκατάστασης των συστημάτων πρόσβασης των ΑμΕΑ στη
θάλασσα σε παραλίες της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και προώθησης των διαδικασιών για τη
διευκόλυνση και ισότιμη πρόσβαση στη θάλασσα των ανθρώπων αυτών, λόγω της επερχομένης θερινής
περιόδου και της αδυναμίας τους να απολαμβάνουν ότι και οι υπόλοιποι συνάνθρωποί τους.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και εν όψει της θερινής περιόδου 2019, κρίνεται σκόπιμη η διαδικασία προκήρυξης
συνοπτικού διαγωνισμού για τις κάτωθι εργασίες:
1) Εξακρίβωση της λειτουργικότητας και την αποκατάσταση τυχόν βλαβών στα ήδη υπάρχοντα συστήματα
αυτόνομης πρόσβασης , όπως αναφέρεται αναλυτικά στη Τεχνική Περιγραφή. Το κόστος των ανωτέρω θα
ανέλθει μέχρι του ποσού των 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να
έχει ελέγξει τα αποθηκευμένα συστήματα πριν τη προσφορά του. Με τη παράδοση προσφοράς αποδέχεται πως
τα συστήματα δύναται να αποκατασταθούν πλήρως με κόστος που δε θα υπερβαίνει τα 7.000€, εκτός αν
διαπιστωθεί βλάβη που ήταν αδύνατο να διαπιστωθεί οπτικά ή με ηλεκτρονικά μέσα (πχ σοβαρή βλάβη του
ηλεκτρονικού πίνακα οργάνων σε εξάρτημα που δε φαινόταν οπτικά, χωρίς οπτική ένδειξη της ζημιάς).
2) Προμήθεια τριάντα (30) μέτρων διαδρόμου, σε αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων και δέκα (10)
τηλεχειριστηρίων. To κόστος των ανωτέρω θα ανέρχεται στο ποσό των 3.100 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.
3) Η μεταφορά, εγκατάσταση, η δοκιμή καλής λειτουργίας, ο περιοδικός έλεγχος, η απεγκατάσταση και η
παράδοσή τους, πλήρως καθαρισμένα και λειτουργικά, έως πέντε (5) συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης των
ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) στη θάλασσα (Seatracs) συμπεριλαμβανομένων των τηλεχειριστηρίων τους
και επιπλέον 5 τεμαχίων εξ αυτών, για τις ανάγκες των λουομένων μέχρι του ποσού των 17.500,00€ ευρώ
(5*3.500=17.500,00€),συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε ισάριθμες παραλίες της Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας τις οποίες αναφέρουμε ενδεικτικά παρακάτω:
1. Παραλία «Κ. Αχαΐας».
2. Παραλία Μονοδενδρίου ή Βραχναιΐκων.
3. Παραλία Αβύθου.
4. Παραλία Ακράτας.
5. Σε παραλία του Δήμου Πατρέων (η οποία θα επιλεγεί μετά από υπόδειξη του αρμόδιου φορέα).
Σε περίπτωση που απαιτηθεί μεταφορά κάποιου συστήματος σε νέα θέση, ο ανάδοχος θα πληρωθεί το 50% του
κόστους εγκατάστασης α) χωρίς συμπληρωματική σύμβαση, εφόσον υπάρχει υπολειπόμενο ποσό από τη
σύμβαση (πχ σε περίπτωση μη εγκατάστασης κάποιου συστήματος). Η πληρωμή απαιτεί απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. και β) με συμπληρωματική σύμβαση κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης της
αρμόδιας επιτροπής από τον ανάδοχο και της επίσης έγγραφης αποδοχής της από την επιτροπή. Η έγκριση της
επιπλέον δαπάνης θα ακολουθεί τη νόμιμη διαδικασία , ήτοι έγκριση αναγκαιότητας από την Αναπτυξιακή
επιτροπή και της δαπάνης από την Οικονομική Επιτροπή.
4) Η αποκατάσταση των συστημάτων πρόσβασης από την πιθανότητα σοβαρής βλάβης που θα προκληθεί
από κακή χρήση, ή ενδεχόμενους βανδαλισμούς μέχρι του ποσού των 5.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε
περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερεί αδικαιολόγητα την αποκατάσταση βλάβης, η επιτροπή δύναται να
επιβάλει πρόστιμο μέχρι 30 ευρώ ανά ημέρα και ανά σύστημα και μέχρι του ποσού των 600 ευρώ συνολικά
ανά σύστημα.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε:
Για την εισήγηση σας στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την:
1.
«’Εγκριση διεξαγωγής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για
υπηρεσίες ελέγχου και αποκατάστασης λειτουργικότητας, εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής,
περιοδικού ελέγχου και απεγκατάστασης έως πέντε (5) συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης των ατόμων
με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) στη θάλασσα για τη θερινή περίοδο 2019, συνολικής δαπάνης μέχρι του
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ποσού 32.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής»
2.



‘Εγκριση των επισυναπτόμενων τευχών του διαγωνισμού, ήτοι:
Της διακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισμού.
Της περίληψης διακήρυξης για τη δημοσίευση στον τοπικό τύπο

3.
Σύσταση της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και της Επιτροπής
αξιολόγησης ενστάσεων του διαγωνισμού, κατόπιν κλήρωσης μεταξύ των υπαλλήλων οι οποίοι διαθέτουν
τα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τις συνημμένες καταστάσεις και με βάση τα ισχύοντα στο άρθρο 26
του Ν.4024/2011.
4.
Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή των Αντιπεριφερειαρχών στους οποίους
έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή του για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων που θα
προκύψουν 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.
H δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε. Αχαΐας και
συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 02.01.071.9779.01.1233. Για το σκοπό αυτό έχει εκδοθεί η υπ΄αριθμ.1378/2019
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Πετρόπουλο Κων/νο, Περιφερειακό Σύμβουλο και
μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και του ζήτησε να εκφωνήσει 12 αριθμούς από κατάσταση με
τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που
πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα, της οποίας
δεν γνώριζε την αντιστοιχία ονομάτων και αριθμών προκειμένου να προκύψουν τα τρία μέλη της
Επιτροπής Αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού και τυχόν επαναληπτικών διαγωνισμών με τους
αναπληρωματικούς τους και τα τρία μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων με τους αναπληρωματικούς
τους.
Κατόπιν των παραπάνω τα μέλη της επιτροπής Αποσφράγισης & Αξιολόγησης Προσφορών του
διαγωνισμού έχουν ως εξής:
Τακτικά μέλη
1. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ως πρόεδρο
2. ΚΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
3. ΚΡΙΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
Αναπληρωματικά μέλη
1. ΛΑΤΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ως αναπληρωτής πρόεδρος
2. ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
3. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Κατόπιν των παραπάνω τα μέλη της επιτροπής Ενστάσεων του διαγωνισμού έχουν ως εξής:
Τακτικά μέλη
1. ΣΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ως πρόεδρο
2. ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3. ΦΑΣΟΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
Αναπληρωματικά μέλη
1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ,ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως αναπληρωτής πρόεδρος
2. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
3. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις

απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν
με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’
αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες

διατάξεις, εφαρμογής του

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη»
στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ
281/Β/7-2-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ.
Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
 Την υπ’ αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
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 Την υπ’ αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί

«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 69436/5108/5.3.2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού - Δημ/κου
Ελέγχου της Π.Δ.Ε..
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την διεξαγωγή και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για
υπηρεσίες ελέγχου και αποκατάστασης λειτουργικότητας, εγκατάστασης, συντήρησης και
επισκευής, περιοδικού ελέγχου και απεγκατάστασης έως πέντε (5) συστημάτων αυτόνομης
πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) στη θάλασσα για τη θερινή περίοδο 2019,
συνολικής δαπάνης μέχρι του

ποσού 32.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
Εγκρίνει τα τεύχη του ανωτέρω διαγωνισμού, ήτοι: της διακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισμού
και της περίληψης διακήρυξης για τη δημοσίευση στον τοπικό τύπο.
Συστήνει τις Επιτροπές Αξιολόγησης και Ενστάσεων του διαγωνισμού κατόπιν κλήρωσης μεταξύ
των υπαλλήλων οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τις συνημμένες καταστάσεις
και με βάση τα ισχύοντα στο άρθρο 26 του ν.4024/2011, ως εξής:
Επιτροπή Αποσφράγισης & Αξιολόγησης Προσφορών του διαγωνισμού:
Τακτικά μέλη
1. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ως πρόεδρο
2. ΚΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
3. ΚΡΙΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
Αναπληρωματικά μέλη
1. ΛΑΤΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ως αναπληρωτής πρόεδρος
2. ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
3. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Επιτροπή Ενστάσεων του διαγωνισμού :
Τακτικά μέλη
1. ΣΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ως πρόεδρο
2. ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3. ΦΑΣΟΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
Αναπληρωματικά μέλη
1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ,ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως αναπληρωτής πρόεδρος
2. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
3. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΑΔΑ: ΨΜΖΗ7Λ6-4Β7
Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή τους Αντιπεριφερειάρχες στους οποίους έχει

αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή του για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων που θα
προκύψουν 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.
H δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε.
Αχαΐας και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 02.01.071.9779.01.1233. Για το σκοπό αυτό έχει εκδοθεί η
υπ΄αριθμ.1378/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Η Γραμματέας
Αρετή Χαραλαμποπούλου

