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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14
14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 19η Απριλίου 2022 ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
οικ/ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/114784/616/15-04-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα
και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην 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.

Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

9.

Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

(τηλεδιάσκεψη)
10. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
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Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή 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 κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση του
από 11/03/2022 πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της ένωσης εταιριών: «Αθανάσιος Δροσόπουλος και ΣΙΑ
Ο.Ε.» και «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συμβατικού προϋπολογισμού 449.047,85€ (με Φ.Π.Α.), για το έργο «Δημιουργία
ολοκληρωμένου

πληροφοριακού

συστήματος

προβολής

πολιτιστικών

και

τουριστικών

πόρων/μνημείων και διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Άξονα Κατάκολου-Αρχαίας Ολυμπίας,
χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με ΟΠΣ 5035336,
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 001-1, κ.ε.: 2019ΕΠ00110035».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΑΗ/85018/1010/08-04-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε.
Ηλείας της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα
Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Απασχόλησης, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν Περιφέρειες
ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το αριθμ. ΦΕΚ 4309/τΒ΄/30.12.2016) με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
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. Του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
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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. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
7. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
8. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
9. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των
μελών τους με κλήρωση»,
10.
Του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
11. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/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.
12.
Tων σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
13. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95 με τι οποίες κωδικοποιούνται οι διατάξεις περί
προμηθειών του δημόσιου τομέα και ρυθμίζονται συναφή θέματα.
14. 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 καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και
αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους».
15. Την υπ’ αρίθμ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, όπου γίνεται η επικύρωση των
αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου και των επαναληπτικών τους, της 2ας Ιουνίου
2019 με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, που αναλαμβάνουν, επισήμως καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2019 (Άρθρο 46 παράγραφος 6γ του
Ν. 4555/2018) (Φ.Ε.Κ. 133Α /19.7.2018). Με το από 29-8-2019 πρακτικό ορκωμοσίας ανέλαβε τα καθήκοντά
της η νέα Περιφερειακή Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
16. Tην υπ. αρ. 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».
17. Την υπ. αρ. 9405/190/13.1.2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης
άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της ΠΔΕ»
ΦΕΚ 141/τ.Β’/20.1.2022.
18. Την υπ’αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/9456/193/2022 (ΦΕΚ 26 ΥΟΔΔ/20-1-2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ».
19. Την αρ. 71/2021 (ΑΔΑ: Ω8ΣΝ7Λ6-4Ι3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αναφορικά με την
έγκριση του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ έτους 2022 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την σχετική, αρ.
πρωτ.: 234546/31-12-2021, απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ:6ΝΥΦΟΡ1Φ-ΡΙΣ).
20. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων & των
Περιφερειών του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134Α΄/9.8.2019) «Ρυθμίσεις του υπουργείου Εσωτερικών…» που
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αντικατέστησε το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης» «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής
περιφερειών».
21. Την υπ’ αριθμ. 960/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ:
Ψ4ΞΙ7Λ6-Γ1Δ) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 555/2020 (ΑΔΑ: 6ΦΜ47Λ6-79Ρ) Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Ορισμός Επιτροπών Διενέργειας
Διαγωνισμού και Παρακολούθησης και Παραλαβής έργου, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία
ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προβολής πολιτιστικών και τουριστικών πόρων/ μνημείο και
διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του άξονα Κατακολου- Αρχαίας Ολυμπίας»
22. Την αριθ. 270393/5913/29-10-2020 Επαναληπτική Διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού
διαγωνισμού άνω των ορίων για την «ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Δημιουργία
ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προβολής πολιτιστικών και τουριστικών πόρων/μνημείων και
διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Άξονα Κατάκολου-Αρχαίας Ολυμπίας”.
23. Τη υπ’ αριθμ. 2479/26-06-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Τροποποίηση της
Πράξης «Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προβολής πολιτιστικών και τουριστικών
πόρων/ μνημείο και διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του άξονα Κατακολου- Αρχαίας Ολυμπίας» με κωδικό
ΟΠΣ 5035336 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
24. Την υπ’ αριθμ. 515/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ:
ΨΝΡΜ7Λ6-9ΚΕ) με θέμα: «Α) Έγκριση του πρακτικού Νο 4 (δικαιολογητικά κατακύρωσης) της επιτροπής
αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της Επαναληπτικής Διακήρυξης για την υλοποίηση του έργου με
τίτλο «Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προβολής πολιτιστικών και τουριστικών
πόρων/ μνημείο και διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του άξονα Κατακολου- Αρχαίας Ολυμπίας,
προϋπολογισμός: 494.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, χρηματοδότηση: Πρόγραμμα δημοσιών
επενδύσεων/ ΣΑΕΠ/0011, κ.ε. 2019ΕΠ00110035. Β) Ανάδειξη οριστικού Αναδόχου».
25. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/200004/4935/16-07-2021, σύμβαση διάρκειας 12 μηνών από την
υπογραφή μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της ένωσης εταιριών: «Αθανάσιος Δροσόπουλος και
ΣΙΑ Ο.Ε.» και «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προϋπολογισμού 449.047,85 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
26. Το από 01-02-2022 υποβληθέν στο ΟΠΣ τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης με κωδικο MIS 5035336
έκδοση: 4.0- «Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προβολής πολιτιστικών και
τουριστικών πόρων/ μνημείο και διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του άξονα Κατακολου- Αρχαίας Ολυμπίας»
27. Την υπ΄αριθμ 11/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΕ περί Έγκρισης υπογραφής
μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας για
την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προβολής πολιτιστικών
και τουριστικών πόρων/μνημείων και διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Άξονα Κατάκολου-Αρχαίας
Ολυμπίας».
28. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΗ/73974/819/09-03-2022 αίτημα του αναδόχου - ένωσης εταιριών:
«Αθανάσιος Δροσόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε.» και «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ
ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περί παράτασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της
σύμβασης για «Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προβολής πολιτιστικών και
τουριστικών πόρων/ μνημείο και διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του άξονα Κατακολου- Αρχαίας Ολυμπίας»
29. Το από 13 -11-2022 πρακτικό Νο 4 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής έργου με τίτλο
«Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προβολής πολιτιστικών και τουριστικών πόρων/
μνημείο και διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του άξονα Κατακολου- Αρχαίας Ολυμπίας, στο οποίο
αναφέρονται τα εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
της υπ΄ αρίθ. πρωτ. 270393/5913/29-10-2020 επαναληπτικής διακήρυξης Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού
για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ/ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ- ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» και της σύμβασης με αριθμ. πρωτ.
ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/200004/4935/16-07-2021, διάρκειας 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της ένωσης εταιριών: «Αθανάσιος Δροσόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε.» και «DOTSOFT
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προϋπολογισμού
449.047,85 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 4
Στον Πύργο σήμερα 11/03/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, στα γραφεία του Τμήματος Τουρισμού,
Αθλητισμού, Πολιτισμού και Απασχόλησης, της Δ/νσης Ανάπτηξης της Π.Ε. Ηλείας στο Διοικητήριο Πύργου, επί
της οδού Μανωλοπούλου 47, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την με αριθμό 960/2021 (ΑΔΑ:
Ψ4ΞΙ7Λ6-Γ1Δ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να
εξετάσει το αίτημα παράτασης της διάρκειας και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της σύμβασης
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ/ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ- ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ» που απέστειλε ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με υπ’ αριθμ.
πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΗ/ 37974/819/11-03-2022.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α Ιδιότητα στην Επιτροπή
Ονοματεπώνυμο
1
Πρόεδρος
Σπηλιοπούλου Ιωάννα
2
Μέλος
Τσεπενέκας Σπυρίδωνας
3
Μέλος
Θεοδωρόπουλος Θεόδωρος
Ο Ανάδοχος στο αίτημα παράτασής του αναφέρει:
Σύμφωνα με:
• Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 132 αυτού
• την υπ α
́ ριθμ.: 21SYMV008931549 2021-07-16 μεταξύ μας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για το έργο
«Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Προβολής Πολιτιστικών και Τουριστικών
Πόρων/Μνημείων και Διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του άξονα Κατάκολου – Αρχαίας Ολυμπίας» και
ειδικότερα το άρθρο 18, Τροποποίηση της Σύμβασης, στο οποίο προβλέπεται ότι «Η σύμβαση μπορεί να
τροποποιείται κατά την διάρκεια της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα
με τους χρόνους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’
ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής»
• Την έλλειψη προετοιμασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για λόγους που δεν σχετίζονται με τον Ανάδοχο
και την πέραν του χρονοδιαγράμματος αναμονή οριστικοποίησης των Σημείων Ενδιαφέροντος από την
Αναθέτουσα Αρχή σας υποβάλλουμε αίτημα παράτασης της μεταξύ μας σύμβασης για χρονικό διάστημα έξι
μηνών ήτοι έως την 15/1/2023, προκειμένου να υποβληθεί η Μελέτη Εφαρμογής ολοκληρωμένη, με την
προσθήκη των οριστικών, τελικών σημείων ενδιαφέροντος, παραδοτέο που αφορά στην ΦΑΣΗ Α του έργου και
κατ’ επέκταση να ακολουθήσει η εύρυθμη λειτουργία για τις επόμενες ΦΑΣΕΙΣ του έργου.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε για τις ενέργειες σας για την τροποποίηση της μεταξύ μας σύμβασης
ως προς την παράταση της διάρκειας της έως 15/01/2023 χωρίς τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου
της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος επισύναψε το ακόλουθο τροποποιημένο χρονοδιαγράμμα έργου:
Α/ Φάση
Παράδοση Συνοπτική περιγραφή
Α
Φ- Φάση Α –
15.04.2022 Στα πλαίσια της Φάσης αυτής πραγματοποιήθηκε η
Α
Εκπόνηση
Μελέτη Εφαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος.
Μελέτης
Εφαρμογής
Φ- Φάση Β –
15.09.2022 Στα πλαίσια της παρούσας Φάσης πραγματοποιείται η
Β
Συλλογή
ανάπτυξη των εφαρμογών του συστήματος και η
Στοιχείων –
μετάπτωση του υπάρχοντος ψηφιακού υλικού. Η φάση
Δημιουργία
θα εκκινήσει με το πέρας της Φ-Α
ΒΔ –
Ανάπτυξη
Εφαρμογών
Φ- Φάση Γ –
15.09.2022 Πρόκειται για φάση που θα τρέξει σε παραλληλία με τη
Γ
Προμήθεια
Φ-Β του έργου και αφορά τη προμήθεια του όποιου
Λογισμικού –
λογισμικού απαιτείται για την λειτουργία του
Εγκατάσταση
συστήματος, την εγκατάσταση του στις προτεινόμενες
υποδομές και την παραμετροποίησή του ώστε να
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Παραμετροπ
μπορεί τελικά να υποδεχτεί τις εφαρμογές που θα
οίηση
υλοποιηθούν στα πλαίσια του παρόντος έργου.
Φ- Φάση Δ –
15.11.2022 Η Φάση θα εκκινήσει με το πέρας της Φ-Β και Φ-Γ και
Δ
Εγκατάσταση
αφορά την τελική εγκατάσταση της πλατφόρμας, αλλά
πλατφόρμας
και τη διαδικασία εκπαίδευσης των χρηστών και των
διαχείρισης
διαχειριστών.
προορισμού
–
Εκπαίδευση
Προσωπικού
Φ- Φάση Ε –
15.01.2023 Στα πλαίσια της Φάσης θα πραγματοποιηθεί το σύνολο
Ε
Δοκιμαστική
των δοκιμών δοκιμαστικής και πιλοτικής λειτουργίας
και Πιλοτική
του συστήματος και θα ολοκληρωθούν οι δράσεις
Λειτουργία –
ευαισθητοποίησης. Θα εκκινήσει με το πέρας της Φ-Δ.
Υπηρεσίες
Ευαισθητοπο
ίησης
Η ΕΠΠΕ αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 132 αυτού «Τροποποίηση συμβάσεων
κατά τη διάρκεια τους».
2. Την παράγραφο 6.2.2. της Διακήρυξης 20PROC007553519 2020-10-29 σύμφωνα με την οποία «Η συνολική
διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής
μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς
της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου».
3. Το άρθρο 18 της Σύμβασης 21SYMV008931549 2021-07-16 σύμφωνα με το οποίο «Η σύμβαση μπορεί να
τροποποιείται κατά την διάρκεια της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα
με τους χρόνους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’
ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής».
4. Το αίτημα του Αναδόχου όπου αυτός αιτείται παράτασης της συνολικής διάρκειας της Σύμβασης έως το
επιτρεπόμενο 50% αυτής με κατάλληλη προσαρμογή του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των
Φάσεων της, όχι όμως και του οικονομικού αντικειμένου της,
εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή της ΠΔΕ την έγκριση του αιτήματος του αναδόχου περί τροποποίησης του
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και παράτασης της σύμβασης έως 15/1/2023.
Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου
Σπηλιοπούλου Ιωάννα, Πρόεδρος
Τσεπενέκας Σπυρίδωνας, Μέλος
Θεοδωρόπουλος Θεόδωρος, Μέλος
Εισηγείται :
Την έγκριση του από 11/03/2022 πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της ένωσης εταιριών: «Αθανάσιος Δροσόπουλος και
ΣΙΑ Ο.Ε.» και «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συμβατικού προϋπολογισμού 449.047,85 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έργο
«Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προβολής πολιτιστικών και τουριστικών
πόρων/μνημείων και διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Άξονα Κατάκολου-Αρχαίας Ολυμπίας» περί
τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και παράτασης της σύμβασης έως 15/1/2023.
Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από
εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) και έχει εγγραφεί στη ΣΑΕΠ 0011,
κωδικός 2019ΕΠ00110035.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Σπηλιοπούλου Ιωάννα – Υπάλληλο του Τμήματος
Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.
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Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:
•

Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α)

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
•

Την υπ’ αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
•

Την υπ’ αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
•

Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

(ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
•

Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

(ΦΕΚ 141/τ.Β’/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες
και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
•

Την αριθ. πρωτ.:1088/08-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΤΟΙ7Λ6-ΙΔΨ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής

Ελλάδας κ. Φαρμάκη Νεκτάριου περί 3ης τροποποίησης της Πράξης «Δημιουργία ολοκληρωμένου
πληροφοριακού συστήματος προβολής πολιτιστικών και τουριστικών πόρων/μνημείων και
διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Άξονα Κατάκολου-Αρχαίας Ολυμπίας» με κωδικό ΟΠΣ
5035336 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το από 11/03/2022 πρακτικό Νο 4 της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της ένωσης εταιριών: «Αθανάσιος
Δροσόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε.» και «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συμβατικού προϋπολογισμού 449.047,85€ (με Φ.Π.Α.), για το
έργο «Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προβολής πολιτιστικών και
τουριστικών πόρων/μνημείων και διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Άξονα Κατάκολου-Αρχαίας
Ολυμπίας», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με ΟΠΣ
5035336, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 001-1, κ.ε.: 2019ΕΠ00110035, περί
τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και παράτασης της σύμβασης έως 15/1/2023, για
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τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)
και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) και έχει εγγραφεί
στη ΣΑΕΠ 001-1, κωδικός 2019ΕΠ00110035.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος 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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