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Αριθμός 94
5η σνεδρίαζη
Οικονομικής Δπιηροπής Γήμοσ Παηρέων
ηης 12ης Φεβροσαρίοσ 2020
--------------------------ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίθοσζα ηης Οικονομικής Δπιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ),
ζήκεξα, ηην 12η Φεβροσαρίοσ 2020, εκέξα Σεηάρηη θαη ώρα 16:00, κεηά απφ γξαπηή
πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 5/7-2-2020 θαη κεηά ηελ
απφ 10/2/2020 εηδνπνίεζε γηα αλαβνιή ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 2020,
πραγμαηοποίηζη δε ασηής ηην Σεηάρηη 12 Φεβροσαρίοσ 2020, ώρα 16:00, ήιζαλ γηα ηε
ιήςε απνθάζεσο ζηα (30) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο
Δπηηξνπήο απηήο:
1) Γηνλχζεο Πιέζζαο - Πξφεδξνο, 2) Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, 3)
Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4) Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, 5)
Ηνπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 6) Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 7)
Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο θαη 8] Θεφδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.
O θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ
νπ
8 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 93/2020).
Οη θ.θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο, Μαξία Φηινπνχινπ θαη Ησάλλεο Σζηκπνχθεο δελ
ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...……………………………………………………………..

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. (9) ζέκα ηεο εκεξεζίαο
δηαηάμεσο, «Παξάηαζε εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ Γεκφζηνπ
Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ κε αλνηθηή δηαδηθαζία ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν
«Αλάπηπμε Έμππλσλ Λχζεσλ Γηαρείξηζεο θαη Δλεκέξσζεο ησλ Πνιηηψλ γηα Έμππλεο
Θέζεηο ηάζκεπζεο, Κπθινθνξηαθή Κίλεζε θαη Έμππλεο ηάζεηο», κε Κσδηθφ ΟΠ
5045007 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020» θαη
πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 950.000,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ), ζχκθσλα κε
ηελ ππ’ αξηζ. 31/2018 Μειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο &
Πιεξνθνξηθήο», ζέηνληαο ππφςε ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ.
1687/7-2-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ.
1563/5-2-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ, Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο Αλαθχθισζεο θαη
Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ (Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη
Πιεξνθνξηθήο – Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη Μειεηψλ) ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο – Σνλ
θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - Δληαχζα - ΘΔΜΑ: «Παξάηαζε εκεξνκελίαο
ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ Γεκφζηνπ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ κε αλνηθηή
δηαδηθαζία ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Αλάπηπμε Έμππλσλ Λχζεσλ Γηαρείξηζεο θαη
Δλεκέξσζεο ησλ Πνιηηψλ γηα Έμππλεο Θέζεηο ηάζκεπζεο, Κπθινθνξηαθή Κίλεζε
θαη Έμππλεο ηάζεηο», κε Κσδηθφ ΟΠ 5045007 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα
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«Γπηηθή Διιάδα 2014-2020» θαη πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 950.000,00 επξψ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ), ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 31/2018 Μειέηε ηεο
Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο. -χκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο: -1.ηνπ άξζξνπ 209 παξ.9 ηνπ Ν.3463/2006, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ
πεξίπη. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016, -2.ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ
Ν.3852/10, -3.ηνπ άξζξνπ 2 παξ.1 & 30 νξηζκνί θαη άξζξνπ 54 παξ.7 ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηνπ Ν. 4412/2016, -4.ησλ άξζξσλ 116 θαη 326 πνπ αθνξνχλ ζηελ
επηινγή ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Ν. 4412/2016, -5.ησλ άξζξσλ 121 θαη 331 ηνπ Ν.
4412/2016 πνπ αθνξνχλ ζηηο πξνζεζκίεο δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,
-6.ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4605/2019 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν.
4412/2016, -7.ηνπ άξζξνπ 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018, ζχκθσλα κε ην νπνίν: «Γελ
απαηηείηαη απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο
αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγνπ, πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο. […]», -8.ηεο
ππ’ αξηζ. 31/2018 Μειέηεο ηεο Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο &
Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ πξνκήζεηα «Αλάπηπμε Έμππλσλ Λχζεσλ Γηαρείξηζεο θαη
Δλεκέξσζεο ησλ Πνιηηψλ γηα Έμππλεο Θέζεηο ηάζκεπζεο, Κπθινθνξηαθή Κίλεζε
θαη
Έμππλεο
ηάζεηο»,
πξνυπνινγηζκνχ
δαπάλεο
950.000,00
επξψ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ), -θαη ιακβάλνληαο ππφςε: -9.ηηο εγγεγξακκέλεο
πηζηψζεηο ζηνλ νηθείν ΚΑ: 60-7135.10000 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο,
-10.ην ππ’ αξηζ. πξση. 4091/08-10-2019 πξσηνγελέο αίηεκα (ΑΓΑΜ:
19REQ005689240/11-10-2019) ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο &
Πιεξνθνξηθήο, -11.ην ππ’ αξηζ. 4299/11-10-2019 Σεθκεξησκέλν Αίηεκα ηνπ
Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ, Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ, Σνπηθήο
Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο, -12.ηελ ππ’ αξηζ.
Β/2.156/22-10-2019
Απφθαζε
Αλάιεςεο
Πνιπεηνχο
Τπνρξέσζεο
(ΑΓΑΜ:19REQ005736068 & ΑΓΑ: 6ΦΣ2ΧΞΗ-ΜΥΕ), -13.ην ππ' αξηζ. 5294/13-122019 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε Γηαθήξπμεο γηα ην Τπνέξγν
«Αλάπηπμε Έμππλσλ Λχζεσλ Γηαρείξηζεο θαη Δλεκέξσζεο ησλ Πνιηηψλ γηα Έμππλεο
Θέζεηο ηάζκεπζεο, Κπθινθνξηαθή Κίλεζε θαη Έμππλεο ηάζεηο» Α/Α 1 ηεο Πξάμεο
5045007», -14.Σελ ππ’ αξηζ. 727/23-12-2019 απφθαζε ηεο ΟΔ (ΑΓΑ:6ΝΓΤΧΞΗ-ΓΡΗ)
ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο αλσηέξσ
πξνκήζεηαο, ηελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνλ θαζνξηζκφ σο θξηηεξίνπ
θαηαθχξσζεο ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο. -15.Σελ ππ’ αξηζ.
1515/14-01-2020 πξνθήξπμε, ηελ απνζηνιή ηεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο 14/01/2020 κε αξηζ. εζση. αλαθνξάο: 20-019891-001 θαη
2020/S011-021075 ηελ δεκνζίεπζε ζηελ Γηαχγεηα ζηηο 15/01/2020 κε ΑΓΑ:
Χ29ΗΧΞΗ-ΖΑ, θαη ζην ΚΖΜΓΖ ζηηο 15/01/2020 κε ΑΓΑΜ: 20PROC006159191.
Σελ δεκνζίεπζε ζε δχν (2) ηνπηθέο θαη ηξεηο (3) πεξηθεξεηαθέο εθεκεξίδεο, ζην
ΔΖΓΖ (Αξ. πζη.: 83885) θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, κε θαηαιεθηηθή
εκ/λία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηελ 19/02/2020 θαη ψξα 22:00. -16.Σν απφ 04/02/2020
ειεθηξνληθφ αίηεκα ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ κε δηεπθξηληζηηθά εξσηήκαηα
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γηα ην δηαγσληζκφ. -17.Σελ παξ.2 & 3 ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ Ν. 4412/2016, φπνπ νη
αλαζέηνπζεο αξρέο παξαηείλνπλ ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο
ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ
ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ. -Παξαθαινχκε
φπσο εγθξίλεηε -Σελ παξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ
γηα ην δηαγσληζκφ κε ηίηιν «Αλάπηπμε Έμππλσλ Λχζεσλ Γηαρείξηζεο θαη
Δλεκέξσζεο ησλ Πνιηηψλ γηα Έμππλεο Θέζεηο ηάζκεπζεο, Κπθινθνξηαθή Κίλεζε
θαη Έμππλεο ηάζεηο», κε Κσδηθφ ΟΠ 5045007 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα
«Γπηηθή Διιάδα 2014-2020» θαη πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 950.000,00 επξψ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ), ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 31/2018 Μειέηε ηεο
Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο, έσο ηελ Σεηάξηε
11/03/2020 θαη ψξα 22:00, θαη εκ/λία απνζθξάγηζεο ηελ Σξίηε 17/03/2020 θαη ψξα
10:00, νχησο ψζηε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 60 ηνπ Ν. 4412/2016, λα δνζεί ε
δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο θαη απάληεζεο ζηα δηεπθξηληζηηθά εξσηήκαηα πνπ
ππνβιήζεθαλ, θαζψο θαη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα επηηφπηαο επίζθεςεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ ρψξν πνπ ζα αλαπηπρζεί ην έξγν θαη εηδηθφηεξα ζηα ζεκεία
ρσξνζέηεζεο ησλ παξφδησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θαη ησλ ππαίζξησλ δεκνηηθψλ ρψξσλ
ζηάζκεπζεο, κε απνηέιεζκα λα παξαζρεζεί ν απαηηνχκελνο επηπιένλ ρξφλνο ζηνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα ηελ πξνεηνηκαζία πξνζθνξψλ πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο
απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ζχκβαζεο. –
Ο Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ, Έξγσλ
Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ θ. Νηθ.
Αζπξάγθαζνο»Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηνλ αξκφδην
ππεξεζηαθφ παξάγνληα, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ
θαη ηα ζρεηηθά επί ηνπ ζέκαηνο έγγξαθα,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
Σνπ άξζξνπ 209 παξ.9 ηνπ Ν.3463/2006, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ πεξίπη.
38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016,
Σνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/10 (Ν.4623/2019, άξζξν 3)
Σνπ άξζξνπ 2 παξ.1 & 30 νξηζκνί θαη άξζξνπ 54 παξ.7 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
ηνπ Ν. 4412/2016,
Σσλ άξζξσλ 116 θαη 326 πνπ αθνξνχλ ζηελ επηινγή ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Ν.
4412/2016,
Σσλ άξζξσλ 121 θαη 331 ηνπ Ν. 4412/2016 πνπ αθνξνχλ ζηηο πξνζεζκίεο
δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,
Σνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4605/2019 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν.
4412/2016,
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7. Σνπ άξζξνπ 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018, ζχκθσλα κε ην νπνίν: «Γελ απαηηείηαη
απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο
αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγνπ, πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο. […]»,
8. Σεο ππ’ αξηζ. 31/2018 Μειέηεο ηεο Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο
& Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ πξνκήζεηα «Αλάπηπμε Έμππλσλ Λχζεσλ Γηαρείξηζεο
θαη Δλεκέξσζεο ησλ Πνιηηψλ γηα Έμππλεο Θέζεηο ηάζκεπζεο, Κπθινθνξηαθή
Κίλεζε θαη Έμππλεο ηάζεηο», πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 950.000,00 €
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ)
9. Σελ παξ.2 & 3 ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ Ν. 4412/2016, φπνπ νη αλαζέηνπζεο αξρέο
παξαηείλνπλ ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη
ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ
αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

θαη ιακβάλνληαο ππφςε:
Σηο εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ζηνλ νηθείν ΚΑ: 60-7135.10000 ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο
Σν ππ’ αξηζ. πξση. 4091/08-10-2019 πξσηνγελέο αίηεκα (ΑΓΑΜ:
19REQ005689240/11-10-2019) ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο &
Πιεξνθνξηθήο
Σν ππ’ αξηζ. 4299/11-10-2019 Σεθκεξησκέλν Αίηεκα ηνπ Αληηδεκάξρνπ
Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ, Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο,
Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο
Σελ ππ’ αξηζ. Β/2.156/22-10-2019 Απφθαζε Αλάιεςεο Πνιπεηνχο
Τπνρξέσζεο (ΑΓΑΜ:19REQ005736068 & ΑΓΑ: 6ΦΣ2ΧΞΗ-ΜΥΕ),
Σν ππ' αξηζ. 5294/13-12-2019 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα
«Έγθξηζε Γηαθήξπμεο γηα ην Τπνέξγν «Αλάπηπμε Έμππλσλ Λχζεσλ
Γηαρείξηζεο θαη Δλεκέξσζεο ησλ Πνιηηψλ γηα Έμππλεο Θέζεηο ηάζκεπζεο,
Κπθινθνξηαθή Κίλεζε θαη Έμππλεο ηάζεηο» Α/Α 1 ηεο Πξάμεο 5045007»
Σελ ππ’ αξηζ. 727/23-12-2019 απφθαζε ηεο ΟΔ (ΑΓΑ:6ΝΓΤΧΞΗ-ΓΡΗ) ζρεηηθά
κε ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο αλσηέξσ
πξνκήζεηαο, ηελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνλ θαζνξηζκφ σο
θξηηεξίνπ θαηαθχξσζεο ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο
Σελ ππ’ αξηζ. 1515/14-01-2020 πξνθήξπμε, ηελ απνζηνιή ηεο ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο 14/01/2020 κε αξηζ. εζση. αλαθνξάο:
20-019891-001 θαη 2020/S011-021075, ηελ δεκνζίεπζε ζηελ Γηαχγεηα ζηηο
15/01/2020 κε ΑΓΑ: Χ29ΗΧΞΗ-ΖΑ θαη ζην ΚΖΜΓΖ ζηηο 15/01/2020 κε
ΑΓΑΜ: 20PROC006159191. Σελ δεκνζίεπζε ζε δχν (2) ηνπηθέο θαη ηξεηο (3)
πεξηθεξεηαθέο εθεκεξίδεο, ζην ΔΖΓΖ (Αξ. πζη.: 83885) θαζψο θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, κε θαηαιεθηηθή εκ/λία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηελ
19/02/2020 θαη ψξα 22:00

ΑΔΑ: ΩΧ83ΩΞΙ-ΔΛΞ

8. Σν απφ 04/02/2020 ειεθηξνληθφ αίηεκα ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ κε
δηεπθξηληζηηθά εξσηήκαηα γηα ην δηαγσληζκφ
θαη πξνθεηκέλνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 60 ηνπ Ν. 4412/2016, λα δνζεί ε
δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο θαη απάληεζεο ζηα δηεπθξηληζηηθά εξσηήκαηα πνπ
ππνβιήζεθαλ θαζψο θαη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα επηηφπηαο επίζθεςεο ησλ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ ζηνλ ρψξν πνπ ζα αλαπηπρζεί ην έξγν θαη εηδηθφηεξα ζηα ζεκεία
ρσξνζέηεζεο ησλ παξφδησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θαη ησλ ππαίζξησλ δεκνηηθψλ ρψξσλ
ζηάζκεπζεο, κε απνηέιεζκα λα παξαζρεζεί ν απαηηνχκελνο επηπιένλ ρξφλνο ζηνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα ηελ πξνεηνηκαζία πξνζθνξψλ πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο
απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ζχκβαζεο,
εγκρίνει ηελ παξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ γηα ην
δηαγσληζκφ κε ηίηιν «Αλάπηπμε Έμππλσλ Λχζεσλ Γηαρείξηζεο θαη Δλεκέξσζεο ησλ
Πνιηηψλ γηα Έμππλεο Θέζεηο ηάζκεπζεο, Κπθινθνξηαθή Κίλεζε θαη Έμππλεο
ηάζεηο», κε Κσδηθφ ΟΠ 5045007 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα
2014-2020» θαη πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 950.000,00 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ΦΠΑ), ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 31/2018 Μειέηε ηεο Γηεχζπλζεο
Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο, έως ηην Σεηάρηη 11/03/2020 και
ώρα 22:00 και ημ/νία αποζθράγιζης ηην Σρίηη 17/03/2020 και ώρα 10:00.
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