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ηελ Πάηξα θαη ζηελ αίθοσζα ηης Οικονομικής Δπιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ),
ζήκεξα, ηην 11η Ηοσνίοσ 2020, εκέξα Πέμπηη θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή
πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 20/5-6-2020,
πξαγκαηνπνηήζεθε δια ζώζης ζσνεδρίαζη, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020
εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (14) ζέκαηα ηεο
εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3]
Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5]
Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] Μαξία
Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 8] Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 9] Αζαλάζηνο
Αζαλαζόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό
κέινο θαη 11] Υαξάιακπνο ηαλίηζαο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Η θα Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 2νπ εθηόο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκόο απνθάζεσο
342/2020).
Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 347/2020).
Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο θαη Πέηξνο Φσκάο –
ηαθηηθά κέιε δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην θαηεπείγνλ ζέκα: «Μεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο
απνζθξάγηζεο ηνπ έξγνπ «ΔΠΙΚΔΤΗ – ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΤΓΡΑΤΛΑΚΧΝ ΑΡΓΔΤΗ
(2018)»», (ζρεηηθό ην ππ’ αξηζ. 7062/10-6-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε
ππ’ αξηζ. 7059/10-6-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ
Τπνδνκήο - Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο) ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο – Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) – Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄Μεηάζεζε ηεο
εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο ηνπ έξγνπ «ΔΠΙΚΔΤΗ – ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΤΓΡΑΤΛΑΚΧΝ
ΑΡΓΔΤΗ (2018)»΄΄ - αο γλσξίδνπκε όηη o δηαγσληζκόο ηνπ έξγνπ «ΔΠΙΚΔΤΗ –
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΤΓΡΑΤΛΑΚΧΝ ΑΡΓΔΤΗ (2018)» ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο
πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) κέζσ ηεο
δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο ζύκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ
Ν.4412/16 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ» (ΦΔΚ147/8-8-2016), κε πξνϋπνινγηζκό 500.000,00€ (κε Φ.Π.Α). Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο
πύιεο www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr, ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. κέρξη ηελ,
12/06/2020 εκέξα Παξαζθεπή θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα: 10:00, ζηελ Διιεληθή γιώζζα,
ζε ειεθηξνληθό θάθειν. - Χο εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ
είρε νξηζζεί ε 18/06/2020. εκέξα Πέκπηε θαη ώξα: 09:00 π.κ. - Λόγσ δηαθνπήο ηνπ
ππνζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ ΓΗΜΟΙΑ ΔΡΓΑ (ζρεη. εγγξαθώ Γ.Γ.Π.. 14178/ΔΞ 2020/3-6-2020)
από ηελ Παξαζθεπή 12.06.2020 θαη ώξα 23:30 έσο ηελ Γεπηέξα 22-6-2020 ην ππνζύζηεκα ηνπ
ΔΗΓΗ-Γεκόζηα Έξγα ζα ηεζεί εθηόο ιεηηνπξγίαο πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηνύλ νη απαξαίηεηεο
εξγαζίεο γηα ηελ κεηάπησζε θαη ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ζηηο ππνδνκέο ηνπ
θπβεξλεηηθνύ ππνινγηζηηθνύ λέθνπο (G-Cloud), αλαβάιινληαη όιεο νη δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο.
- Μεηά ηα παξαπάλσ παξαθαινύκε όπσο πξνβείηε ζηελ έγθξηζε ηεο κεηάζεζεο ηεο εκεξνκελίαο
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απνζθξάγηζεο ηνπ έξγνπ: «ΔΠΙΚΔΤΗ – ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΤΓΡΑΤΛΑΚΧΝ ΑΡΓΔΤΗ
(2018)» γηα ηελ Σξίηε 23/06/2020 θαη ώξα 09.00 π.κ. - Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ ΈξγνπΗ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».Ζ Οικονομική Δπιηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ
εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ηα ζρεηηθά επί ηνπ ζέκαηνο έγγξαθα θαη αθνύ θήξπμε ην σο άλσ ζέκα
κατεπείγον,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Λακβάλνληαο ππόςε ηα θάησζη:
Ο δηαγσληζκόο ηνπ έξγνπ «ΔΠΗΚΔΤΖ – ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΑΤΛΑΚΩΝ
ΑΡΓΔΤΖ (2018)» ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο
Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/16 «Γεκόζηεο
πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη
2014/25/ΔΔ» (ΦΔΚ147/8-8-2016), κε πξνϋπνινγηζκό 500.000,00 € (κε Φ.Π.Α).
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο
δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr, ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. κέρξη
ηελ 12ε/06/2020 εκέξα Παξαζθεπή, θαηαιεθηηθή εκεξνκελία, θαη ώξα:10:00, ζηελ Διιεληθή
γιώζζα, ζε ειεθηξνληθό θάθειν.
Χο εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ είρε νξηζζεί ε
ε
18 /06/2020, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα: 09:00 π.κ.
Σν ππνζύζηεκα ΔΗΓΗ ΓΗΜΟΙΑ ΔΡΓΑ (ζρεη. έγγξαθν Γ.Γ.Π.. 14178/ΔΞ 2020/3-62020) ζα ηεζεί εθηόο ιεηηνπξγίαο από ηελ Παξαζθεπή 12-06-2020 θαη ώξα 23:30 έσο ηελ Γεπηέξα
22-6-2020, πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηνύλ νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ κεηάπησζε θαη ηελ
έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ζηηο ππνδνκέο ηνπ θπβεξλεηηθνύ ππνινγηζηηθνύ λέθνπο
(G-Cloud)
Χο εθ ηνύηνπ αλαβάιινληαη όιεο νη δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο..
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσλ, η Οικονομική Δπιηροπή, εγκρίνει ηε κεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο
απνζθξάγηζεο ηνπ έξγνπ: «ΔΠΗΚΔΤΖ – ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΑΤΛΑΚΩΝ ΑΡΓΔΤΖ
(2018)» γηα ηελ Σρίηη 23/06/2020 και ώρα 09.00 π.μ..
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