INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.06.23 11:06:21
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 67ΛΛ7Λ6-ΒΝΤ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Γραφείο Προζδρου Οικονομικήσ Επιτροπήσ
Σαχ. Δ/νςη: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
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Πάτρα 23 Ιουνίου 2020
Αρ. Πρωτ: 141877/900
ΠΡΟ:

Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 659/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:139480/2073/12-06-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε.
Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 659/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ νζασ θμερομθνίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ φακζλων
προςφορϊν του υποζργου με τίτλο: «Σμιμα Α: Πφργοσ (ςιδθροδρομικι γραμμι) ζωσ είςοδο Αγίου
Ιωάννθ», προχπολογιςμοφ: 3.750.000,00€ με Φ.Π.Α. του ζργου: «Βελτίωςθ προςβαςιμότθτασ
Επαρχιακοφ δικτφου από Κατάκολο (διαςταφρωςθ Αγίου Ανδρζα) ζωσ τθν είςοδο Πφργου
(ςιδθροδρομικι γραμμι)» (ενάρικμοσ 2019ΕΠ00110033 και κωδικόσ ΟΠ 5045654)», και
παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματζασ τησ Επιτροπήσ

Βαςιλική Σςοφμα

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 34/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 22α Ιουνίου 2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:00, ςυνιλκε ςε τακτικι
ςυνεδρίαςθ μζςω τθλεδιάςκεψθσ θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:148975/943/15-06-2020 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
2. Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
3. Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
4. Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
5. Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
6. Φίλιασ Ανδρζασ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
7. Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
8. Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
9. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
10. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Από τθ ςυνεδρίαςθ απουςίαηε ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ κ. Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Βαςιλικι Μολφζςθ και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαςθ του
Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 659/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 26ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Οριςμόσ
νζασ θμερομθνίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ φακζλων προςφορϊν του υποζργου με τίτλο: «Σμιμα Α:
Πφργοσ (ςιδθροδρομικι γραμμι) ζωσ είςοδο Αγίου Ιωάννθ», προχπολογιςμοφ: 3.750.000,00€ με Φ.Π.Α.
του ζργου: «Βελτίωςθ προςβαςιμότθτασ Επαρχιακοφ δικτφου από Κατάκολο (διαςταφρωςθ Αγίου
Ανδρζα) ζωσ τθν είςοδο Πφργου (ςιδθροδρομικι γραμμι)» (ενάρικμοσ 2019ΕΠ00110033 και κωδικόσ
ΟΠ 5045654)».
Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:139480/2073/12-06-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ
Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
Με τθν υπ’ αρικμ 466/2020 (ΑΔΑ: 6ΨΥΔ7Λ6-ΩΚΩ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε εγκρίκθκε θ
«Τροποποίθςθ τθσ υπ’αρικμ.94/2020 (ΑΔΑ:91ΙΙ7Λ6-ΩΦΝ) Απόφαςθσ τθσ Ο.Ε. τθσ Π.Δ.Ε. με κζμα: «Ζγκριςθ
δθμοπράτθςθσ και όρων δθμοπράτθςθσ για τθν διενζργεια ανοικτισ δθμοπραςίασ, κάτω των ορίων μζςω του
Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) ανάκεςθσ του ζργου με τίτλο: «Βελτίωςθ
προςβαςιμότθτασ Επαρχιακοφ δικτφου από Κατάκολο (διαςταφρωςθ Αγίου Ανδρζα) ζωσ τθν είςοδο Πφργου
(ςιδθροδρομικι γραμμι), Υποζργο: Τμιμα Α: Πφργοσ (ςιδθροδρομικι γραμμι) ζωσ είςοδο Αγίου Ιωάννθ»,
προχπολογιςμοφ 3.750.000,00€ με Φ.Π.Α. και με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ
άποψθσ προςφορά μόνο με βάςθ τθν τιμι (ενάρικμοσ 2019ΕΠ00110033 και κωδικόσ ΟΠΣ 5045654)».
Ωσ θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν είχε οριςτεί θ 10 θ Ιουνίου 2020 θμζρα
Τετάρτθ και ϊρα 14:30μμ και ωσ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν είχε οριςτεί θ
16θ Ιουνίου 2020 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10:00πμ, ςφμφωνα το άρκρο 18 τθσ από 27-5-2019 διακιρυξθσ (αρικμ.
πρωτ. ΟΙΚ.115009/1660/19.5.2020, ΑΔΑΜ:20PROC006724504 2020-05-19).
Σφμφωνα με το υπϋ αρικμ. 14178 ΕΞ 2020 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Διαχείριςθσ Ανάπτυξθσ & Υποςτιριξθσ Εκνικοφ
Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ), κα υπάρξει αδυναμία λειτουργίασ του ΕΣΗΔΗΣ κατά το
χρονικό διάςτθμα από τθν Παραςκευι 12.06.2020 ζωσ και τθν Δευτζρα 22.06.2020.
Λόγω τθσ τεχνικισ αυτισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ του ΕΣΗΔΗΣ, δεν κα είναι δυνατι θ ομαλι
διεξαγωγι τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ του υποζργου με τίτλο του κζματοσ, και
ςυγκεκριμζνα θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν των ςυμμετεχόντων, αφοφ θ θμερομθνία θλεκτρονικισ
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν εμπίπτει εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ μθ λειτουργίασ του ΕΣΗΔΗΣ.
Κατόπιν των ανωτζρω παρακαλοφμε όπωσ, θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα
και με τθν παρ. 4 του άρκρου 37 του Ν.4412/2016, εγκρίνει νζα θμερομθνία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν των
ςυμμετεχόντων οικονομικϊν φορζων για το υποζργο με τίτλο: «Τμιμα Α: Πφργοσ (ςιδθροδρομικι γραμμι) ζωσ
είςοδο Αγίου Ιωάννθ», προχπολογιςμοφ : 3.750.000,00 € με Φ.Π.Α. του ζργου: «Βελτίωςθ προςβαςιμότθτασ
Επαρχιακοφ δικτφου από Κατάκολο (διαςταφρωςθ Αγίου Ανδρζα) ζωσ τθν είςοδο Πφργου (ςιδθροδρομικι
γραμμι)» προχπολογιςμοφ : 3.750.000,00 € μετά του Φ.Π.Α, του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ με ςυςτθμικό αρικμό
87871, τθν κάτωκι:
Ωσ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ορίηεται θ 30/06/2020 θμζρα Τρίτθ και ϊρα
10:00πμ

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Καλογερόπουλο Μιχάλθ – Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ
Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι διευκρινιςεων επί του κζματοσ.
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Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί των 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.
 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. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 706/τ. ΤΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμόσ 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 ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
3667/τ. Βϋ/03.10.2019) περί Αναπλιρωςθσ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.
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 Σθν υπ’ αρικμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 3722/τ.
Βϋ/08.10.2019) περί μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Π.Δ.Ε. ςε Αντιπεριφερειάρχεσ
και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:139480/2073/12-06-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ
τθσ Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Ορίηει νζα θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ φακζλων προςφορϊν των ςυμμετεχόντων
οικονομικϊν φορζων ςτον θλεκτρονικό διαγωνιςμό με ςυςτθμικό αρικμό 87871 για το υποζργο με
τίτλο:

«Σμιμα

Α:

Πφργοσ

(ςιδθροδρομικι

γραμμι)

ζωσ

είςοδο

Αγίου

Ιωάννθ»,

προχπολογιςμοφ:3.750.000,00€ με Φ.Π.Α. του ζργου: «Βελτίωςθ προςβαςιμότθτασ Επαρχιακοφ δικτφου
από Κατάκολο (διαςταφρωςθ Αγίου Ανδρζα) ζωσ τθν είςοδο Πφργου (ςιδθροδρομικι γραμμι)»
(ενάρικμοσ 2019ΕΠ00110033 και κωδικόσ ΟΠ 5045654), προχπολογιςμοφ: 3.750.000,00€ μετά του
Φ.Π.Α, ςφμφωνα και με τθν παρ. 4 του άρκρου 37 του Ν.4412/2016, για τουσ αναφερόμενουσ ςτο
ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ λόγουσ.
υγκεκριμζνα ορίηει ωσ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν
30/06/2020 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 10:00π.μ.

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
Βαςιλικι Σςοφμα

