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Έγκριση παράτασης χρόνου εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής
προσφορών
του Έργου: «Μελέτη ζήτησης µεταφορών, ανάλυση κόστους οφέλους και
υποστηρικτικές υπηρεσίες για την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης
του σιδηροδροµικού έργου στο τµήµα Τιθορέα-∆οµοκός στο CEF» Π/Υ
€55.000 µη συµπ/νου ΦΠΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ
του Γενικό Γραµµατέα
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.∆.
63/2005 (Α’ 98).
2. Τον Νόµο υπ’ αριθµ.2860/2000 (ΦΕΚ 251/τ.Α’./14-11-2000), που
αναφέρεται στη ∆ιαχείριση, Παρακολούθηση και Έλεγχο του Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Νόµο 3614/2007 (ΦΕΚ267/τ.Α/3-12-2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και
εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο
2007-2013» όπως τροποποιήθηκε µε τους Ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α/
2.10.08),Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/4.3.2009), Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α’/
31.3.2010), Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α’/11-4-2012), Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ
18/Α’/25-1-2013), Ν. 4128/2013 (ΦΕΚ 51/Α’/28-2-2013), Ν. 4146/2013
(ΦΕΚ 90/Α/18-4-2013), Ν. 4156/2013 (ΦΕΚ 122/Α’/31-5-2013) και ισχύει.
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 1166/5-5-2008 (ΦΕΚ947/τ.Β/22-5-2008) µε
θέµα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. Ρ1/77900/1246/8-12-2000
(ΦΕΚ4/τ.Β/9-1-2001) κοινής υπουργικής απόφασης Σύστασης Ειδικής
Υπηρεσίας
στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών µε τίτλο
«Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Σιδηρόδροµοι
Αεροδρόµια Αστικές Συγκοινωνίες», µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007».
5. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε(2007)5436/31-10-2007
που αφορά τη έγκριση του Ε.Π «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας».
6. Την µε αρ. πρωτ: ΟΙΚ 5755/3-9-2008 απόφαση (ΚΥΑ), µε την οποία
εκχωρούνται στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Μεταφορών αρµοδιότητες
διαχείρισης των δράσεων αρµοδιότητας Υπ.Υ.ΜΕ.∆Ι. που περιλαµβάνονται
στους
άξονες
προτεραιότητας
του
Ε.Π
«Ενίσχυση
της
Προσπελασιµότητας». (ΦΕΚ2320/τΒ/13-11-2008).
7. Τις διατάξεις του Π.∆. 4/2002
(ΦΕΚ3/Α/14-01-02) περί «Εκτέλεσης
ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων
πόρων».
Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Μεταφορών
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Την υπ’ αριθµ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12-11-2010 (ΦΕΚ/τ.β./1856/26-112010) Υπουργική Απόφαση περί «Καθορισµού των στοιχείων των
προγραµµάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρµογής και της διαδικασίας
υποβολής και έγκρισής τους».
Την εγκύκλιο της ΕΥΣΣΑΑΠ περί εξειδίκευσης της ΥΑ 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ
3628/12-11-2010 µε αριθµ.πρωτ. 9382/ΕΥΣΣΑΑΠ 387/2-3-2011.
Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 57230/∆Ε-6868/19-12-2013 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού
Οικονοµικών
και
του
Υπουργού
Ανάπτυξης
και
Ανταγωνιστικότητας περί «Τακτοποίησης πληρωµών ∆ηµοσίων Επενδύσεων
µε τη λήξη του οικονοµικού έτους, χρηµατοδότηση του εποµένου και
ρύθµισης σχετικών θεµάτων».
Την µε αριθµ.πρωτ. 1135/5-7-2013 (ΦΕΚ/ΥΟ∆∆/324/8-7-2013) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών &
∆ικτύων περί διορισµού Γενικού Γραµµατέα στο Υπουργείο Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων
Την µε αριθµ. πρωτ. 1364/Φ.96.39/04-08-2014 Απόφαση Ένταξης της
Πράξης του έργου «Μελέτη ζήτησης µεταφορών, ανάλυση κόστους οφέλους
και υποστηρικτικές υπηρεσίες για την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης
του σιδηροδροµικού έργου στο τµήµα Τιθορέα-∆οµοκός στο CEF».
Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 17917/14-04-2014 εγκύκλιο µε θέµα «Εφαρµογή
εγκυκλίου Οδηγίες διαχείρισης για τα έτη 2013-2015 & προετοιµασία
κλεισίµατος/ αναθεώρηση 2013 των ΕΠ του ΕΣΠΑ-κλείσιµο ΟΠΣ σε νέες
εντάξεις έργων» καθώς και το αριθµ.πρωτ 21198/6-05-2014 έγγραφο
αποσαφήνισης εφαρµογής της.
Την αρ. πρωτ. 1369/Φ96.39/05-08-2014 Εισήγηση Έγκρισης διαδικασίας
ανάθεσης µέσω ανοιχτού διαγωνισµού
Την αρ. πρωτ. 1370/Φ96.39/05-08-2014 Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και υποβολής προσφορών για το έργο: «Μελέτη ζήτησης
µεταφορών, ανάλυση κόστους οφέλους και υποστηρικτικές υπηρεσίες για την
υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης του σιδηροδροµικού έργου στο τµήµα
Τιθορέα-∆οµοκός στο CEF»
Το αρ. πρωτ. 1457/Φ96.39/29-08-2014 Αίτηµα παράτασης προθεσµίας
υποβολής προσφορών.
Τα προφορικά αιτήµατα παράτασης υποβολής προσφορών από λοιπούς
υποψήφιους διαγωνιζόµενους.
Το γεγονός πως ο χρόνος προετοιµασίας των σχετικών προσφορών
συµπίπτει µε περίοδο µειωµένης δραστηριότητας µηνός Αυγούστου των
υποψηφίων αναδόχων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την παράταση του χρόνου εκδήλωσης ενδιαφέροντος
και υποβολής
προφορών έως τις 10 Σεπτεµβρίου 2014.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
υποβολής προσφοράς όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε∆Α
Μεταφορών
Η παρούσα να αναρτηθεί άµεσα στην ιστοσελίδα της Ε∆ΑΜ (www.saas.gr)
Εγκρίνεται
Ο Γενικός Γραµµατέας

Νικόλαος Σταθόπουλος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
Αναπλ.Προϊστ. Ε∆ΑΜ
Φακ.Έργου
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