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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 02 Μαρτίου 2021
Αρ. Πρωτ: 51707/317

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

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 217/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 51590/880/25-02-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε.
Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 217/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Μερικι τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικ. 123/2021 (ΑΔΑ: Ω8ΝΚ7Λ6-ΣΩΗ)
απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα: «Α) Ζγκριςθ των
όρων τθσ διακιρυξθσ για τθ διενζργεια διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ για το Τποζργο με τίτλο:
«Προμικεια Ηλεκτρονικϊν Τδρολθψιϊν, Κεντρικϊν Παροχομζτρων και Σθλεμετρικοφ υςτιματοσ
Παρακολοφκθςθσ, Καταγραφισ και Ελζγχου των Παροχϊν του Αρδευτικοφ Δικτφου του Σ.Ο.Ε.Β.
Μυρτουντίων», με προχπολογιςμό Τποζργου: 1.444.096,61€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., τθσ
Πράξθσ με τίτλο: «Βελτίωςθ Τφιςτάμενου Αρδευτικοφ ζργου ΣΟΕΒ Μυρτουντίων», με κωδικό ΟΠΑΑ:
0016072060, χρθματοδότθςθ: ΑΕ 082/1, κ.ε.: 2020Ε08210003. Β) υγκρότθςθ τθσ επιτροπισ
διαγωνιςμοφ», με ςκοπό τθν ενςωμάτωςθ τροποποίθςθσ μθ ουςιϊδουσ όρου τθσ διακιρυξθσ», για
δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Λάμπροσ Δθμθτρογιάννθσ

ΑΔΑ: Ω0Β37Λ6-Ω5Ψ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 1θ Μαρτίου θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:52139/321/25-02-2021 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.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, ο οποίοσ προιδρευςε

λόγω δικαιολογθμζνθσ απουςίασ του κ. ακελλαρόπουλου Παναγιϊτθ – Προζδρου τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ
2.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Αντιπρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςθσ 217/2021
Ακολοφκωσ ο Αντιπρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 8ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο:
«Μερικι τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικ. 123/2021 (ΑΔΑ: Ω8ΝΚ7Λ6-ΣΩΗ) απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα: «Α) Ζγκριςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ για τθ
διενζργεια διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ για το Τποζργο με τίτλο: «Προμικεια Ηλεκτρονικϊν
Τδρολθψιϊν, Κεντρικϊν Παροχομζτρων και Σθλεμετρικοφ υςτιματοσ Παρακολοφκθςθσ, Καταγραφισ
και Ελζγχου των Παροχϊν του Αρδευτικοφ Δικτφου του Σ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων», με προχπολογιςμό
Τποζργου: 1.444.096,61€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., τθσ Πράξθσ με τίτλο: «Βελτίωςθ Τφιςτάμενου
Αρδευτικοφ ζργου ΣΟΕΒ Μυρτουντίων», με κωδικό ΟΠΑΑ: 0016072060, χρθματοδότθςθ: ΑΕ 082/1,
κ.ε.: 2020Ε08210003. Β) υγκρότθςθ τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ», με ςκοπό τθν ενςωμάτωςθ
τροποποίθςθσ μθ ουςιϊδουσ όρου τθσ διακιρυξθσ».

Ο Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ
παρζκεςε τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 51590/880/25-02-2021 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’ αρικ. 123/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ εγκρίκθκαν
οι όροι τθσ διακιρυξθσ διενζργειασ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ για τθν ανάκεςθ του Υποζργου του κζματοσ,
ςφμφωνα με το ενςωματωμζνο ςε αυτι ςχζδιο διακιρυξθσ.
Στο άρκρο 2.1.3 περί παροχισ διευκρινίςεων του παραπάνω ςχεδίου διακιρυξθσ αναφζρεται ότι:
1. Στο 1ο εδάφιο ότι :«…. Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το
αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται
αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ
ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr. …...» και
2. Στο 4ο εδάφιο ότι: «….Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των
προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ
όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται
για τθν παραλαβι των προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ…»
Σφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 60 παρ. 3 του ν.4412/2016: « ….Οι ανακζτουςεσ αρχζσ
παρατείνουν τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν
ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα
δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των
προςφορϊν..»
Περαιτζρω ςτο άρκρο 67 παρ. 2 του ν.4412/2016 αναφζρεται ότι :«…Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, οι
ανακζτουςεσ αρχζσ παρζχουν ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε ςχετικά
ελίδα 3 από 7

ΑΔΑ: Ω0Β37Λ6-Ω5Ψ
δικαιολογθτικά, το αργότερο ζξι θμζρεσ πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ που ζχει οριςτεί για τθν παραλαβι
των προςφορϊν…»
Είναι φανερό λοιπόν ότι ςτο ςχζδιο διακιρυξθσ, που ενςωματϊκθκε ςτθν υπ’ αρικ. 123/2021 απόφαςθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ζχει εμφιλοχωριςει ςφάλμα ωσ προσ τθν αναγραφι του
παραπάνω χρονικοφ περικωρίου, περί χοριγθςθσ διευκρινίςεων - ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν από τθν
Υπθρεςία ςε τυχόν υποβλθκζντα ερωτιματα από ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ (αφοφ το εν λόγω
χρονικό περικϊριο είναι κατά το νόμο 6 θμζρεσ πριν τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν και όχι 4
θμζρεσ που ζχει εκ παραδρομισ αναγραφεί ςτο ςχζδιο διακιρυξθσ τθσ με αρικ. 123/2021 απόφαςθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ).
Επίςθσ, ςτθν ενότθτα ΙΙ.2.7.) του ςχεδίου προκιρυξθσ που αποςτζλλεται ςτθν ΕΕ για δθμοςίευςθ, εκ
παραδρομισ αναφζρεται «..Διάρκεια ςε θμζρεσ: 6» αντί για «Διάρκεια ςε μινεσ: 6» που είναι το ορκό και
αναφζρεται ςτο ςχζδιο τθσ διακιρυξθσ.
Ο ςυγκεκριμζνοσ όροσ τθσ διακιρυξθσ αφορά μθ ουςιϊδθ τφπο τθσ διαδικαςίασ, ωςτόςο για τθν απόλυτθ
ςυμβατότθτα τθσ διακιρυξθσ με τισ κατά νόμο ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Α) Τθν αντικατάςταςθ του άρκρου 2.1.3 του ςχεδίου διακιρυξθσ τθσ υπϋ αρικ. 123/2021 απόφαςθσ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ωσ εξισ:
«2.1.3 Παροχι Διευκρινίςεων
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ πριν
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ
ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, θ οποία είναι
προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν
πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι
από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό
πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνο {Πρβλ τθν Υπουργικι Απόφαςθ με αρ. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», ΦΕΚ Βϋ1924/2017
(άρκρο 14)}. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό
αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν
κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν
παραλαβι των προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Η διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Όταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν {Πρβλ. άρκρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2 του
ν. 4412/2016}.»
Β) Τθν ζγκριςθ τροποποίθςθσ τθσ ενότθτασ ΙΙ.2.7.) του ςχεδίου προκιρυξθσ ωσ εξισ : «Διάρκεια ςε μινεσ: 6».
Κατά τα λοιπά ιςχφει θ υπ’ αρικ. 123/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
Παρακαλοφμε για τθ λιψθ ςχετικισ απόφαςθσ.

τθ ςυνζχεια ο Αντιπρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτθν κα Αρκουμάνθ Αικατερίνθ – Προϊςταμζνθ του
Σμιματοσ Δομϊν Περιβάλλοντοσ τθσ Δ/νθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι
διευκρινιςεων επί του κζματοσ.
Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Αντιπρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
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 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’/29-8-2017) 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. 248595/2712/2016 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. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ 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 Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 51590/880/25-02-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ
τθσ Π.Δ.Ε..
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Σροποποιεί τθν υπ’ αρικ. 123/2021 (ΑΔΑ: Ω8ΝΚ7Λ6-ΣΩΗ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα: «Α) Ζγκριςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ για τθ διενζργεια
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ για το Τποζργο με τίτλο: «Προμικεια Ηλεκτρονικϊν Τδρολθψιϊν, Κεντρικϊν
Παροχομζτρων και Σθλεμετρικοφ υςτιματοσ Παρακολοφκθςθσ, Καταγραφισ και Ελζγχου των Παροχϊν
του Αρδευτικοφ Δικτφου του Σ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων», με προχπολογιςμό Τποζργου: 1.444.096,61€
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., τθσ Πράξθσ με τίτλο: «Βελτίωςθ Τφιςτάμενου Αρδευτικοφ ζργου ΣΟΕΒ
Μυρτουντίων», με κωδικό ΟΠΑΑ: 0016072060, χρθματοδότθςθ: ΑΕ 082/1, κ.ε.: 2020Ε08210003. Β)
υγκρότθςθ τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ», με ςκοπό τθν ενςωμάτωςθ τροποποίθςθσ μθ ουςιϊδουσ όρου
τθσ διακιρυξθσ» ωσ κάτωκι:

Α) Αντικακιςτά το άρκρο 2.1.3 του ςχεδίου διακιρυξθσ τθσ υπϋ αρικ. 123/2021 απόφαςθσ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ωσ εξισ:
«2.1.3 Παροχι Διευκρινίςεων
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα (10)
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν
πλατφόρμα

του

ΕΣΗΔΗΣ,

θ

οποία

είναι

προςβάςιμθ

μζςω

τθσ

διαδικτυακισ

πφλθσ

www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων
υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που
διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ)
και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνο {Πρβλ τθν Υπουργικι Απόφαςθ με αρ. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
ΦΕΚ Βϋ1924/2017 (άρκρο 14)}. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο
τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν
εξετάηονται.
Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων
πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:

ελίδα 6 από 7

ΑΔΑ: Ω0Β37Λ6-Ω5Ψ
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό
φορζα ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που
ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Η διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Όταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν
προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν {Πρβλ. άρκρο 60
παρ. 3 & 67 παρ. 2 του ν. 4412/2016}.»
Β) Εγκρίνει τθν τροποποίθςθ τθσ ενότθτασ ΙΙ.2.7.) του ςχεδίου προκιρυξθσ ωσ εξισ :
«Διάρκεια ςε μινεσ: 6».
Κατά τα λοιπά ιςχφει θ υπ’ αρικ. 123/2021 (ΑΔΑ: Ω8ΝΚ7Λ6-ΣΩΗ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ

ΛΑΜΠΡΟ ΔΗΜΗΣΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ

Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα
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