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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 08 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ: 152691/956
ΠΡΟ:

Δ/νςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 650/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 152678/8116/07-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Οικονομικισ
Πολιτικισ & Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ
Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 650/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ-παράταςθσ των εν ιςχφ ςυμβάςεων κακαριότθτασ
των υπθρεςιϊν που ςτεγάηονται ςτθν Π.Ε. Αχαΐασ, με τουσ ίδιουσ όρουσ, προχποκζςεισ και τιμι
μονάδασ κακαριότθτασ, όπωσ αυτζσ προζκυψαν από τον τελευταίο διαγωνιςμό παροχισ υπθρεςιϊν
κακαριότθτασ, και για χρονικι διάρκεια μζχρι τθν 31/10/2021 και ςε κάκε περίπτωςθ μζχρι τθν
ολοκλιρωςθ του εν εξελίξει ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων, για τθ ςφναψθ
διετοφσ ςφμβαςθσ από τθν υπογραφι τθσ, για τθν κακαριότθτα των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων τθσ
Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 31/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 7θ Ιουνίου 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 150674/946/03-06-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν
ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Βοφλγαρθ-Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.

ελίδα 2 από 8

ΑΔΑ: ΨΦΔΟ7Λ6-Ω5Ο

Αρ. Απόφαςησ 650/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 1ο θζμα εκτόσ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
τροποποίθςθσ-παράταςθσ των εν ιςχφ ςυμβάςεων κακαριότθτασ των υπθρεςιϊν που ςτεγάηονται ςτθν
Π.Ε. Αχαΐασ, με τουσ ίδιουσ όρουσ, προχποκζςεισ και τιμι μονάδασ κακαριότθτασ, όπωσ αυτζσ
προζκυψαν από τον τελευταίο διαγωνιςμό παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ, και για χρονικι διάρκεια
μζχρι τθν 31/10/2021 και ςε κάκε περίπτωςθ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του εν εξελίξει ανοικτοφ
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων, για τθ ςφναψθ διετοφσ ςφμβαςθσ από τθν υπογραφι τθσ,
για τθν κακαριότθτα των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ» και πρότεινε
να ςυηθτθκεί ωσ κατεπείγον λόγω τθσ θμερομθνίασ λιξθσ των εν κζματι ςυμβάςεων.

Σα μζλθ αποφάςιςαν ομόφωνα να τεκεί προσ ςυηιτθςθ, παρά το ότι δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν
θμεριςια διάταξθ και ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ
Επιτροπισ παρζκεςε τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 152678/8116/07-06-2021 ειςιγθςι του, θ οποία αναφζρει
αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ
και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» με το οποίο ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν οι
Περιφζρειεσ ωσ ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.
2. Σο υπ’ αρικμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
3. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».
5. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίςχυςθσ τθσ διαφάνειασ, με τθν
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων ςτο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
6. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και τθν υπ’ αρικμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίθςθσ διατάξεων ςχετικά με τθν ανάλθψθ
υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχισ οδθγιϊν».
7. Σθν υπ αρικμ 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, περί επικφρωςθσ των
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοςίασ τθσ νζασ περιφερειακισ αρχισ τθσ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.
8. Σθν υπ’ αρικμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ.715/τ.ΤΟΔΔ/7-9-2020) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
9. Σθν υπ’ αρικμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
10. Σθν υπ. αρικ. 143/2019 (10θ υνεδρίαςθ ςτισ 1.9.2019) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με τθν οποία «εξελζγθςαν τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν περιφερειακι περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021 (άρκρο 175 παρ.1, 2 και 3
του Ν.3852/2010)».
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11. Σθν υπ. αρικμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
12. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 40 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΟΣΑ α και β βακμοφ και
Επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ ΟΣΑ α βακμοφ» του Ν.4735/2020 (197Α/12-10-2020), που αντικατζςτθςε το άρκρο
176 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’) «χζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ περιφερειϊν»
13. Σθν αρικμ. 186/2020 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα: «Ζγκριςθ του
Προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2021». Θ απόφαςθ αφοφ ελζγχκθκε ωσ
προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ με τθν υπ’ αρικ. 2730/11.1.2021 (ΑΔΑ:6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΤΗ) απόφαςθ του
ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου.
14. Σθν υπ’ αρικ. 2/42053/0094/2002 απόφαςθ Τπ. Οικονομίασ, με τθν οποία αναπροςαρμόςτθκε το χρθματικό
ποςό του άρκρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ, ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια (2.500) ευρϊ.
Θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ-Περιφερειακι Ενότθτα Αχαΐασ, ζπειτα από διαγωνιςμό για τθν παροχι
υπθρεςιϊν κακαριότθτασ υπζγραψε ςυμβάςεισ με τισ κάτωκι εταιρείεσ, με θμερομθνία λιξθσ των ςυμβάςεων
τθν 16/06/2021:
1. Fantasy Cleaning:
 Αρικμόσ πρωτοκόλλου ςφμβαςθσ: 145273/9727/16-6-2020
 υνολικοφ ποςοφ 23.712,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ
2. Κορδολαίμθσ Θεόδωροσ:
 Αρικμόσ πρωτοκόλλου αρχικισ ςφμβαςθσ: 145151/9722/16-6-2021
 Ποςοφ 44583,22ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ
 Αρικμόσ πρωτοκόλλου 1θσ τροποποιθτικισ ςφμβαςθσ: 289693/18455/3-11-2020
 Ποςοφ 7.500,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ
 Αρικμόσ πρωτοκόλλου 2θσ τροποποιθτικισ ςφμβαςθσ: 145784/7849/31-5-2021
 Ποςοφ 800,50 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ
3. Κορδολαίμθσ Θεόδωροσ (κακαριςμόσ 2ου ΚΕΤ):
 Αρικμόσ πρωτοκόλλου ςφμβαςθσ: 15343/1487/20-1-2021
 υνολικοφ ποςοφ 3.563,60 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ
4. Παπαγεωργίου Ανδρζασ -CLEAN LINES, ΤΠΘΡΕΙΕ ΓΕΝΙΚΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ:
 Αρικμόσ πρωτοκόλλου ςφμβαςθσ: 145692/9753/16-6-2020
 υνολικοφ ποςοφ946,28 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ
5. Ρόμβοσ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΘ ΕΤΘΤΝΘ ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ ΚΣΙΡΙΩΝ - ΙΔΙΩΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ
ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ
 Αρικμόσ πρωτοκόλλου ςφμβαςθσ:145434/9730/16-6-2020
 υνολικοφ ποςοφ 5.795,30 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ
Με τθν αρικμ. πρωτ. 119706/6826/11-5-2021 διακιρυξθ προκθρφχκθκε ανοικτόσ θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ άνω
των ορίων για τθ ςφναψθ διετοφσ ςφμβαςθσ από τθν υπογραφι τθσ για τθν κακαριότθτα των κτιριακϊν
εγκαταςτάςεων τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ ςυνολικισ δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ των 212.350,00 €
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά βάςει τιμισ ανά υπθρεςία (κτθριακι εγκατάςταςθ)
Επειδι θ διαδικαςία για τθν ζκβαςθ του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κακαριότθτασ είναι χρονοβόρα και θ
θμερομθνία λιξθσ των υφιςτάμενων ςυμβάςεων κακαριότθτασ, όπωσ αυτζσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν,
για το ςφνολο των υπθρεςιϊν που ςτεγάηονται ςτθν Π.Ε. Αχαΐασ είναι ςτισ 16/06/2021 και δεδομζνου ότι θ
κακαριότθτα των υπθρεςιϊν αποτελεί από τθ φφςθ τθσ επείγουςα και επιτακτικι ανάγκθ για τθν ομαλι και
απρόςκοπτθ λειτουργία των υπθρεςιϊν τθσ Π.Ε. Αχαΐασ ειδικότερα ςτθν ςυνκικεσ που ζχουν διαμορφωκεί λόγω
COVID-19 απαιτείται να γίνει τροποποίθςθ-παράταςθ των ςυμβάςεων κακαριότθτασ μζχρι τθν 31/10/2021
και ςε κάκε περίπτωςθ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ νζασ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ παροχισ υπθρεςιϊν
κακαριότθτασ.
φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1α του άρκρου 132 του Ν.4412/2016 οι ςυμβάςεισ μποροφν να
τροποποιοφνται χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ: «α) όταν οι τροποποιιςεισ, ανεξαρτιτωσ τθσ
χρθματικισ αξίασ τουσ, προβλζπονται ςε ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ ςτα αρχικά ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ. Οι ριτρεσ
αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ
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όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Δεν προβλζπουν τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ που
ενδζχεται να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο»
φμφωνα με πάγια νομολογία του Ελεγκτικοφ υνεδρίου ζχει κρικεί ότι θ παράταςθ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ
ςυνιςτά ιδιαίτερθ περίπτωςθ τροποποίθςθσ. Πιο ςυγκεκριμζνα θ νομολογία ορίηει ότι: Κριτιρια προκειμζνου να
κεωρθκεί νόμιμοσ ο όροσ περί παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι: α) να αναφζρεται ςε αντικείμενο όμοιο με αυτό
τθσ αρχικισ ςυμβάςεωσ, των οποίων θ παροχι γίνεται με τουσ ίδιουσ ακριβϊσ όρουσ όπωσ και θ αρχικιςυμπεριλαμβανομζνου του τμιματοσ, χωρίσ δυνατότθτα προςαυξιςεων- και β) θ διάρκεια τθσ να μθν εκτείνεται
ςε τζτοιο βακμό ϊςτε, λαμβανομζνου υπ’ όψιν του χρόνου ιςχφοσ τθσ αρχικισ ςυμβάςεωσ, αλλά και του είδουσ
των εκάςτοτε παρεχομζνων υπθρεςιϊν, να οδθγεί ςε καταςτρατιγθςθ τθσ δυνατότθτασ διενζργειασ δθμόςιου
διαγωνιςμοφ και ανάπτυξθσ ανταγωνιςμοφ μεταξφ των επιχειριςεων του οικείου κλάδου παροχισ υπθρεςιϊν.
Προκειμζνου δε περί βραχυχρόνιων ςυμβάςεων μονοετοφσ ι διετοφσ διάρκειασ, θ παράταςθ δεν δφναται να
υπερβαίνει το χρονικό όριο ιςχφοσ των αρχικϊν ςυμβάςεων (Πρ. IV Σμ. Ελ. υν. 15/2008, 162/2007 ΣΜΘΜΑ IV
ΑΠΟΦΑΘ 3037/2010). Επιπλζον, με τθν αρικμ. 22/17 Κατευκυντιρια Οδθγία με τίτλο «Σροποποίθςθ των
ςυμβάςεων κατά τθν διάρκεια τουσ» τονίηεται ότι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ
είναι αυτι να βρίςκεται ςε ιςχφ. Αρμόδιο όργανο για τθν τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ Οικονομικι
Επιτροπι (περιπτ. Α τθσ παρ. 9 του άρκρου 10 Ν.4625)
Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε για τθν:
Ζγκριςθ τροποποίθςθσ-παράταςθσ των εν ιςχφ ςυμβάςεων κακαριότθτασ των υπθρεςιϊν που ςτεγάηονται ςτθν Π.Ε.
Αχαϊασ, με τουσ ίδιουσ όρουσ, προχποκζςεισ και τιμι μονάδασ κακαριότθτασ, όπωσ αυτζσ προζκυψαν από τον
τελευταίο διαγωνιςμό παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ, και για χρονικι διάρκεια μζχρι τθν 31/10/2021 και ςε κάκε
περίπτωςθ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του εν εξελίξει ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων, για τθ
ςφναψθ διετοφσ ςφμβαςθσ από τθν υπογραφι τθσ, για τθν κακαριότθτα των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων τθσ
Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ. υγκεκριμζνα παρατείνονται οι ςυμβάςεισ των κάτωκι:
1. Fantasy Cleaning:
 Αρικμόσ πρωτοκόλλου ςφμβαςθσ που τροποποιείται: 145273/9727/16-6-2020
 Μζγιςτο ποςό τροποποίθςθσ για το χρονικό διάςτθμα από 17/06/2021 ζωσ 31/10/2021: 8.892,00 ευρϊ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ
2. Κορδολαίμθσ Θεόδωροσ:
 Αρικμόσ πρωτοκόλλου αρχικισ ςφμβαςθσ: 145151/9722/16-6-2021
 Μζγιςτο ποςό τροποποίθςθσ για το χρονικό διάςτθμα από 17/06/2021 ζωσ 31/10/2021: 24.537,19 ευρϊ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ
3. Κορδολαίμθσ Θεόδωροσ (κακαριςμόσ 2ου ΚΕΤ):
 Αρικμόσ πρωτοκόλλου ςφμβαςθσ: 15343/1487/20-1-2021
 Μζγιςτο ποςό τροποποίθςθσ για το χρονικό διάςτθμα από 17/06/2021 ζωσ 31/10/2021: 3.207,24 ευρϊ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ
4. Παπαγεωργίου Ανδρζασ -CLEAN LINES, ΤΠΘΡΕΙΕ ΓΕΝΙΚΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ:
 Αρικμόσ πρωτοκόλλου ςφμβαςθσ που τροποποιείται:: 145692/9753/16-6-2020
 Μζγιςτο ποςό τροποποίθςθσ για το χρονικό διάςτθμα από 17/06/2021 ζωσ 31/10/2021: 354,86 ευρϊ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ
5. Ρόμβοσ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΘ ΕΤΘΤΝΘ ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ ΚΣΙΡΙΩΝ - ΙΔΙΩΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ
ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ

Αρικμόσ πρωτοκόλλου ςφμβαςθσ που τροποποιείται: 145434/9730/16-6-2020

Μζγιςτο ποςό τροποποίθςθσ για το χρονικό διάςτθμα από 17/06/2021 ζωσ 31/10/2021: 2.173,27 ευρϊ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ
Θ δαπάνθ βαρφνει τον προχπολογιςμό ζτουσ 2021 και ςυγκεκριμζνα τον ΚΑΕ 02.01.072.0875.01.1231 Για τον ςκοπό
αυτό ζχει εκδοκεί θ αρικμ. 1974/2021 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ.

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτθν κα Διαμαντοποφλου Μαρία – Προϊςταμζνθ του Σμιματοσ
Προμθκειϊν τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι διευκρινιςεων
επί του κζματοσ.
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Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
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 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 152678/8116/07-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Οικονομικισ
Πολιτικισ & Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ
Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Εγκρίνει τθν τροποποίθςθ - παράταςθ των εν ιςχφ ςυμβάςεων κακαριότθτασ των υπθρεςιϊν που
ςτεγάηονται ςτθν Π.Ε. Αχαϊασ, με τουσ ίδιουσ όρουσ, προχποκζςεισ και τιμι μονάδασ κακαριότθτασ,
όπωσ αυτζσ προζκυψαν από τον τελευταίο διαγωνιςμό παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ και για
χρονικι διάρκεια μζχρι τθν 31/10/2021 και ςε κάκε περίπτωςθ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του εν εξελίξει
ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων, για τθ ςφναψθ διετοφσ ςφμβαςθσ από τθν
υπογραφι τθσ, για τθν κακαριότθτα των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ
Αχαΐασ. υγκεκριμζνα παρατείνονται οι ςυμβάςεισ των κάτωκι:
1.

Fantasy Cleaning:



Αρικμόσ πρωτοκόλλου ςφμβαςθσ που τροποποιείται: 145273/9727/16-6-2020



Μζγιςτο ποςό τροποποίθςθσ για το χρονικό διάςτθμα από 17/06/2021 ζωσ 31/10/2021: 8.892,00€

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.
2.

Κορδολαίμθσ Θεόδωροσ:



Αρικμόσ πρωτοκόλλου αρχικισ ςφμβαςθσ: 145151/9722/16-6-2021



Μζγιςτο ποςό τροποποίθςθσ για το χρονικό διάςτθμα από 17/06/2021 ζωσ 31/10/2021:

24.537,19€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.
3.

Κορδολαίμθσ Θεόδωροσ (κακαριςμόσ 2ου ΚΕΤ):



Αρικμόσ πρωτοκόλλου ςφμβαςθσ: 15343/1487/20-1-2021



Μζγιςτο ποςό τροποποίθςθσ για το χρονικό διάςτθμα από 17/06/2021 ζωσ 31/10/2021: 3.207,24€

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.
4.

Παπαγεωργίου Ανδρζασ -CLEAN LINES, ΤΠΗΡΕΙΕ ΓΕΝΙΚΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ:



Αρικμόσ πρωτοκόλλου ςφμβαςθσ που τροποποιείται:: 145692/9753/16-6-2020



Μζγιςτο ποςό τροποποίθςθσ για το χρονικό διάςτθμα από 17/06/2021 ζωσ 31/10/2021: 354,86€

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.
5.

Ρόμβοσ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ ΚΣΙΡΙΩΝ - ΙΔΙΩΣΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ


Αρικμόσ πρωτοκόλλου ςφμβαςθσ που τροποποιείται: 145434/9730/16-6-2020



Μζγιςτο ποςό τροποποίθςθσ για το χρονικό διάςτθμα από 17/06/2021 ζωσ 31/10/2021:

2.173,27€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α..
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Η δαπάνθ βαρφνει τον προχπολογιςμό ζτουσ 2021 και ςυγκεκριμζνα τον ΚΑΕ 02.01.072.0875.01.1231
Για τον ςκοπό αυτό ζχει εκδοκεί θ αρικμ. 1974/2021 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ.

Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ ψιφιςε
αρνθτικά.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Σςοφμα Βαςιλικι
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