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2. Γραφείο Εκτελεστικής Γραμματέως
(Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 227/22-04-2019 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας»
Σχετ.: Την υπ’ αριθμ. 121425/1084/19.04.2019 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αχαΐας
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 227/22-04-2019 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με
θέμα: «Έγκριση αναγκαιότητας δίμηνης παράτασης των ήδη υπαρχουσών συμβάσεων
καθαριότητας, ήτοι μέχρι της 31/7/2019, ως εξής: α) για την καθαριότητα της
υπηρεσίας του ΚΕΔΔΥ της ΠΕ Αχαΐας με την ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ και β) για την
καθαριότητα των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Μεταφορών- Επικοινωνιών Αιγίου και
του Αγροτικού κτηνιατρείου Καλαβρύτων με τον ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, (οι οποίοι
ήταν μειοδότες στο τελευταίο διαγωνισμό καθαριότητας), με τους ίδιους όρους,
προϋποθέσεις και τιμή μονάδας καθαριότητας, όπως αυτές προέκυψαν από τον
τελευταίο διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, και μέχρι να ολοκληρωθεί η
διαδικασία διενέργειας του εν εξελίξει ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σύναψη
συμβάσεων καθαριότητας, δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.277,82 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 9/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα, την 22η Απριλίου 2019, ημέρα Μ.Δευτέρα, και ώρα 11:30 στα
γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, 2ος όροφος),
συνεδρίασε η Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 100/2014 (ΦΕΚ τ. Β
3029/10-11-2014), και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43/2017 (ΑΔΑ:7ΑΥ67Λ6-ΚΣΝ)
αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.
οικ. 122102/595/18.04.2019 πρόσκληση του Προέδρου της, ο οποίος ορίσθηκε με την
υπ’ αριθμ. 75830/993/20-03-2017 (ΦΕΚ 147/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28-03-2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Καρπέτας Κωνσταντίνος–Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης
Επιχειρηματικότητας / Πρόεδρος
2. Σιαμπλής Δημήτριος – Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
3. Μπούνιας Χρήστος– Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
4. Υφαντής Νικόλαος–Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
5. Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος– Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
6. Κωσταριάς Δημήτρης Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αναπληρωματικο μέλος
7. Καπράλος Σπυρίδων - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αναπληρωματικό μέλος

&

Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας κ.κ.
Νασιώτης Θεόδωρος (δικαιολογημένα απών), Κωνσταντοπούλου Αναστασία
(δικαιολογημένα απούσα), Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία (δικαιολογημένα
απούσα), Αρβανιτάκης Ιωάννης (δικαιολογημένα απών), Μαυρόγιαννης Διονύσιος
(δικαιολογημένα απών), Κατσακούλης Ευάγγελος (δικαιολογημένα απών), Κελεπούρης
Ανδρέας (δικαιολογημένα απών), και Λαλιώτης Παναγιώτης (δικαιολογημένα απών).
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Παρόντες, επίσης, στη Συνεδρίαση ήταν, για την τήρηση των πρακτικών, οι υπάλληλοι
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα, ΠΕ Διοικητικού
Οικονομικού με βαθμό Α΄ και ο Χάιδας Αλέξανδρος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με
βαθμό Β’, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2821243/3299/18-9-2018 Απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το
παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Απόφαση 227/2019
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 6 Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο:
«Έγκριση αναγκαιότητας δίμηνης παράτασης των ήδη υπαρχουσών συμβάσεων
καθαριότητας, ήτοι μέχρι της 31/7/2019, ως εξής: α) για την καθαριότητα της υπηρεσίας
του ΚΕΔΔΥ της ΠΕ Αχαΐας με την ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ και β) για την καθαριότητα των
υπηρεσιών της Διεύθυνσης Μεταφορών- Επικοινωνιών Αιγίου και του Αγροτικού
κτηνιατρείου Καλαβρύτων με τον ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, (οι οποίοι ήταν μειοδότες στο
τελευταίο διαγωνισμό καθαριότητας), με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και τιμή
μονάδας καθαριότητας, όπως αυτές προέκυψαν από τον τελευταίο διαγωνισμό παροχής
υπηρεσιών καθαριότητας, και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διενέργειας του εν
εξελίξει ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σύναψη συμβάσεων καθαριότητας, δαπάνης
μέχρι του ποσού των 1.277,82 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» και τα μέλη της
Επιτροπής ομόφωνα αποφάσισαν τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγοντος λόγω
λήξης των υπαρχουσών συμβάσεων καθαριότητας.
o

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 121425/1084/19.04.2019 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλου, που αναφέρει επί λέξει:
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ ΟΤΑ Β’.
2. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/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. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) −
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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.
5. Τις ισχύουσες
διατάξεις του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95, με τις οποίες
κωδικοποιούνται οι διατάξεις περί προμηθειών του δημόσιου τομέα και ρυθμίζονται
συναφή θέματα.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία
σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.
3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.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.
8. Το Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων
του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
9. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» και την υπ’ αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί
«κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες
και παροχής οδηγιών».
10. Την υπ αριθμ 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί
επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης Μάιου
2014 και το από 25/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
11. Την υπ’ αριθμ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Ε.Κ. 211/τ.Β΄/30-1-2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα
εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
12. Την υπ’ αριθμ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Ε.Κ. 111/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9.3.2017) απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας»
13. Την υπ΄ αριθμ. 69923/876/14.3.2017 (ΦΕΚ 1018-Β/24.3.2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που
ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους
Δυτικής Ελλάδας.
14. Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία
αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη
σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
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15. Την υπ. αριθμ.228/15-11-2018 (ΑΔΑ 6Ζ067Λ6-Γ03) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας έτους 2019».
16. Την υπ’ αριθ.34/12-3-2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση μεταβίβασης αρμοδιότητας στην Οικονομική Επιτροπή για
την κατακύρωση του αποτελέσματος μετά από διαδικασία προμήθειας υλικών και
υπηρεσιών, α) με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών, β)με πρόσκληση
ενδιαφέροντος», η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμό πρωτ. 33168/3741/19-32015 (ΑΔΑ 7Β8ΨΟΡ1Φ-ΘΝ5) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
17. 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 έγκριση των
δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο».
18. Την 1410/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Νο1 (αξιολόγηση προσφορών) και του Νο 2
πρακτικού(δικαιολογητικών κατακύρωσης) της υπ αριθμ. 211017/7789/28-7-2017
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχων για την υπογραφή
ετήσιας σύμβασης για την καθαριότητα των υπηρεσιών της Διεύθυνσης ΜεταφορώνΕπικοινωνιών Αιγίου και του ΚΕΔΔΥ σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.4412/2016 , την
έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 6.591,24 ευρώ για την καθαριότητα
των ανωτέρω υπηρεσιών της ΠΕ Αχαΐας. Η εν λόγω απόφαση βρέθηκε νόμιμη με την υπ
αριθμ. 222359/25-9-2017 (ΑΔΑ:ΩΣΞ8ΟΡ1Φ-Ξ4Ψ) Απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, και Ιονίου.
19. Την υπ αριθμ. 287188/11439/19-10-2017 σύμβαση μεταξύ της ΠΔΕ και της
ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ για τον καθαρισμό της υπηρεσίας του ΚΕΔΔΥ της ΠΕ Αχαΐας με
ημερομηνία λήξης την 20-10-2018.
20. Τις υπ αριθμ. 289673/11555 & 289669/11554/20-10-2017 συμβάσεις μεταξύ της
ΠΔΕ και του ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ για τον καθαρισμό της Διεύθυνσης Μεταφορών και
επικοινωνιών Αιγίου και της Διεύθυνσης του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καλαβρύτων
αντίστοιχα. με ημερομηνία λήξης την 20-10-2018.
21. Με την υπ αριθμ. 430/10-10-2018 (ΑΔΑ:Ω2ΗΓ7Λ3-Β8Β) Απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής Πολιτικής της ΠΔΕ εγκρίθηκε η αναγκαιότητα 2μηνης παράτασης ήτοι
μέχρι 31/12/2018, των ήδη υπαρχουσών συμβάσεων για την καθαριότητα των
υπηρεσιών της
Διεύθυνσης
Μεταφορών –Επικοινωνιών Αιγίου, Αγροτικού
Κτηνιατρείου Καλαβρύτων & του ΚΕΔΔΥ, της ΠΕ Αχαΐας με τους αναδόχους Παπαστάθη
Βασιλική και Παπαγεωργίου Ανδρέα οι οποίοι προέκυψαν από τον τελευταίο
μειοδοτικό διαγωνισμό καθαριότητας,
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2018(ΑΔΑ:Ω7ΝΞ7Λ6-ΠΓ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και
η διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 1.506,11 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
για την 2μηνη παράταση των ανωτέρω συμβάσεων καθαριότητας υπηρεσιών, ήτοι
μέχρι της 31/12/2018 .
22. Με την υπ αριθμ. 577/2018 (ΑΔΑ:ΩΡΡΙ7Λ6-Ψ0Δ) Απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής Πολιτικής της ΠΔΕ εγκρίθηκε η αναγκαιότητα 3μηνης παράτασης ήτοι
μέχρι 31/3/2019, των ήδη υπαρχουσών συμβάσεων για την καθαριότητα των
υπηρεσιών της
Διεύθυνσης
Μεταφορών –Επικοινωνιών Αιγίου, Αγροτικού
Κτηνιατρείου Καλαβρύτων & του ΚΕΔΔΥ, της ΠΕ Αχαΐας με τους αναδόχους Παπαστάθη
Βασιλική και Παπαγεωργίου Ανδρέα οι οποίοι προέκυψαν από τον τελευταίο
μειοδοτικό διαγωνισμό καθαριότητας, και με την υπ αριθμ. 3074/2018(ΑΔΑ:Ω1ΧΖ7Λ64ΚΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης
μέχρι του ποσού των 1.916,72ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την 3μηνη
παράταση των ανωτέρω συμβάσεων καθαριότητας υπηρεσιών μέχρι της 31/03/2019 .
23. Με την υπ αριθμ. 222/2019 (ΑΔΑ:ΩΘΙΥ7Λ6-ΒΡΚ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε η διενέργεια του ανοικτού
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την
καθαριότητα των υπηρεσιών της ΠΕ Αχαΐας για τη σύναψη συμβάσεων από την
υπογραφή τους και μέχρι τις 31/12/2019, προϋπολογισμού έως 10.200,24 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
24. Την υπ αριθμ. 74156/5484/0/-03-2019 Διακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού
μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των υπηρεσιών της ΠΕ Αχαΐας για τη
σύναψη συμβάσεων από την υπογραφή τους και μέχρι τις 31/12/2019, προϋπολογισμού
έως 10.200,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
25. Με την υπ αριθμ. 148/27-03-2019 (ΑΔΑ:6Σ3Χ7Λ6-ΕΛΝ) Απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής Πολιτικής της ΠΔΕ εγκρίθηκε η αναγκαιότητα 2μηνης παράτασης ήτοι
μέχρι 31/5/2019, των ήδη υπαρχουσών συμβάσεων για την καθαριότητα των
υπηρεσιών της
Διεύθυνσης
Μεταφορών –Επικοινωνιών Αιγίου, Αγροτικού
Κτηνιατρείου Καλαβρύτων & του ΚΕΔΔΥ, της ΠΕ Αχαΐας με τους αναδόχους Παπαστάθη
Βασιλική και Παπαγεωργίου Ανδρέα οι οποίοι προέκυψαν από τον τελευταίο
μειοδοτικό διαγωνισμό καθαριότητας,
και με την υπ αριθμ. 586/29-03-2019
(ΑΔΑ:63ΥΑ7Λ6-8ΚΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και η
διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 1.916,72ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για
την 2μηνη παράταση των ανωτέρω συμβάσεων καθαριότητας υπηρεσιών μέχρι της
31/05/2019 .
Επειδή η διαδικασία για την έκβαση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού
καθαριότητας είναι χρονοβόρα και η ημερομηνία λήξης των υφιστάμενων συμβάσεων
καθαριότητας για τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Μεταφορών –Επικοινωνιών Αιγίου,
Αγροτικού Κτηνιατρείου Καλαβρύτων & του ΚΕΔΔΥ είναι στις 31/5/2019, και
δεδομένου ότι η καθαριότητα των υπηρεσιών αποτελεί από τη φύση της επείγουσα και
επιτακτική ανάγκη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών της Π.Ε.
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Αχαΐας απαιτείται να γίνει νέα παράταση των συμβάσεων καθαριότητας μέχρι τις
31/7/2019 .
Κατόπιν αυτών,
Εισηγούμαι την
1. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.277,82 για την
2μηνη παράταση των ήδη υπαρχουσών συμβάσεων καθαριότητας, ήτοι μέχρι της
31/7/2019, ως εξής: α) για την καθαριότητα της υπηρεσίας του ΚΕΔΔΥ της ΠΕ Αχαΐας με
την ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ και β) για την καθαριότητα των υπηρεσιών της Διεύθυνσης
Μεταφορών- Επικοινωνιών Αιγίου και του Αγροτικού κτηνιατρείου Καλαβρύτων με τον
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, (οι οποίοι ήταν μειοδότες στο τελευταίο διαγωνισμό
καθαριότητας ), με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και τιμή μονάδας καθαριότητας,
όπως αυτές προέκυψαν από τον τελευταίο διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών
καθαριότητας, και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διενέργειας του εν εξελίξει
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σύναψη συμβάσεων καθαριότητας. Η δαπάνη θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2019 και
συγκεκριμένα τον Κ. Α. Ε. 0875 του κάθε φορέα.
Η δαπάνη παράτασης των συμβάσεων ανά προμηθευτή έχει ως εξής:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΔΑΠΑΝΗ 2 ΜΗΝΗΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΕ
ΦΠΑ

ΚΕΔΔΥ ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ

565,34€

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΔΑΠΑΝΗ 2ΜΗΝΗΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΕ
ΦΠΑ

Διεύθυνσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών Αιγίου

520,00€

Αγροτικό Κτηνιατρείο Καλαβρύτων

192,48€

ΣΥΝΟΛΟ

712,48€

-Η δαπάνη για την 2μηνη παράταση
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2019 και συγκεκριμένα τους Κ.Α.Ε. 02.01.072.
0875.01.1231, 02.01.390.0875.01.1231, 02.01.291.0875.01.1231.
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3.Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή των Αντιπεριφερειαρχών
στους οποίους έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή του για την υπογραφή
των σχετικών συμβάσεων που θα προκύψουν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’
αριθμό 2/42053/0094/2002 απόφασης του Υπ. Οικονομίας, με την οποία
αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την
σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ευρώ.
Κατόπιν της τοποθέτησης του Προέδρου και των μελών, το σώμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την αναγκαιότητα δίμηνης παράτασης των ήδη υπαρχουσών συμβάσεων
καθαριότητας, ήτοι μέχρι της 31/7/2019, ως εξής: α) για την καθαριότητα της υπηρεσίας
του ΚΕΔΔΥ της ΠΕ Αχαΐας με την ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ και β) για την καθαριότητα των
υπηρεσιών της Διεύθυνσης Μεταφορών- Επικοινωνιών Αιγίου και του Αγροτικού
κτηνιατρείου Καλαβρύτων με τον ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, (οι οποίοι ήταν μειοδότες στο
τελευταίο διαγωνισμό καθαριότητας), με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και τιμή
μονάδας καθαριότητας, όπως αυτές προέκυψαν από τον τελευταίο διαγωνισμό παροχής
υπηρεσιών καθαριότητας, και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διενέργειας του εν
εξελίξει ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σύναψη συμβάσεων καθαριότητας, δαπάνης
μέχρι του ποσού των 1.277,82 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Η δαπάνη παράτασης των συμβάσεων ανά προμηθευτή έχει ως εξής:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΔΑΠΑΝΗ 2 ΜΗΝΗΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΚΕΔΔΥ ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ

565,34€

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΔΑΠΑΝΗ 2ΜΗΝΗΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

Διεύθυνσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών Αιγίου

520,00€

Αγροτικό Κτηνιατρείο Καλαβρύτων

192,48€

ΣΥΝΟΛΟ

712,48€
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Η δαπάνη για την 2μηνη παράταση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας έτους 2019 και συγκεκριμένα τους Κ.Α.Ε. 02.01.072. 0875.01.1231,
02.01.390.0875.01.1231, 02.01.291.0875.01.1231.
2. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή τους Αντιπεριφερειάρχες στους
οποίους έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή του για την υπογραφή των
σχετικών συμβάσεων που θα προκύψουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό
2/42053/0094/2002 απόφασης του Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το
χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο
χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 227/2019.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ:
1.
2.
3.
4.
5.

ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΣΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα
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