
               

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ν.Π.Ι.Δ
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής
Τ.Κ. 26441, Πάτρα
Πληροφορίες: Α. Πολυδωρόπουλος
Τηλ.: 2613 613683
Fax: 2610 461126

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Πρόεδρος ΔΣ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 53 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/13-6-1994) «Ίδρυση νομαρχιακής 

αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την 
Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-1995) περί «Προμηθειών του Δημοσίου 
Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

4. Την υπ’ αριθμό 2141/1998 (ΦΕΚ 78/Β/4-2-1998) Απόφαση «Κανονισμός Οικονομικής 
Διοίκησης και Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό 40608/2001 (ΦΕΚ 1428/Β/22-10-2001) Απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 

5. Την υπ’ αριθμό 2/45564/0026 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης και ορισμού 
σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ.1 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 
247/Α/1995) όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό 35130/739 Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης των χρηματικών ποσών για τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων 
(ΦΕΚ 1291/Β/11-08-10).

6. Τις διατάξεις του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000) Μέρος 2ο, άρθρο 25 «Ρυθμίσεις στα τέλη 
χαρτοσήμου»

7. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

8. Το Ν.4412/8.8.2016 (ΦΕΚ 147 A΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

9. To Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-32014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».

10. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (Α 43) και του άρθρου 64 του 
Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

11. Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14-2-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005).
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12. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-11-2011) 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2β, του άρθρου 238, του Ν.4072/2012(ΦΕΚ 86/Α/11-4-
2012) 

13. Το Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες 
διατάξεις».

14. Τα άρθρα 40 και 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-7-2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα 
και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».

15. Τον προϋπολογισμό έτους 2021 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 62.98.05 «Έξοδα καθαριότητας και φύλαξης 
κτιρίου».

16. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΠΤΑ/ΠΔΕ 834/3-3-2021 αίτημα του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών 
(ΑΔΑΜ: 21REQ008229299).

17. Την υπ’ αριθμό 871/5-3-2021 (ΑΔΑM: 21REQ008242248) Απόφαση έγκρισης Διάθεσης 
Πίστωσης για την κάλυψη εξόδων της καθαριότητας των χώρων εργασίας του κτιρίου του 
ΠΤΑ/ΠΔΕ.

18. Την ισχύουσα υπογεγραμμένη Σύμβαση καθαριότητας η οποία λήγει την 21η Απριλίου 2021 
(ΑΔΑΜ: 20SYMV006599956).

19. Την ανάγκη για την βέλτιστη υγιεινή των εργαζομένων και την τήρηση των απαραίτητων 
εργασιακών συνθηκών του προσωπικού της ΠΤΑ-ΠΔΕ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για 
την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του 
κτιρίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας επί της Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 στην Πάτρα όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, για χρονικό 
διάστημα έντεκα (11) μηνών από την λήξη της υφιστάμενης σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή 
διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης της σύμβασης με τους ίδιους όρους για έναν 
(1) επιπλέον μήνα μετά τη λήξη της.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα μία χιλιάδων οκτακοσίων 
ευρώ (31.800€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (29.150€ εκτιμώμενη συμβατική αξία 
για το διάστημα των 11 μηνών και 2.650€ για το δικαίωμα παράτασης ενός μηνός) και θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για τα έτη 2021 και 
2022 (ΚΑ 62.98.05). 
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΠΤΑ 
www.ptapde.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, στον 
ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

2. Την έγκριση των γενικών όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, που ρητά 
αναφέρονται στα παραρτήματα Α’ και Β’ αντιστοίχως, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσης. 

3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμών επί της οδού Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32, ΤΚ 26441, Πάτρα στις 19/3/2021, 
ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια. 
Προσφορά μπορεί να υποβληθεί μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας 
του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 18/3/2021 και ώρα 14:00 μ.μ. 
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4. Προσφορές μπορούν να υποβληθούν μόνο για το σύνολο των υπηρεσιών που 
περιγράφονται στο Παράρτημα Β’. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον 
συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών από την επομένη της 
διενέργειας του διαγωνισμού.

5. Ενναλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.
6. Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε έως 12 μήνες από την 

υπογραφή της.
8. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό και δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών, είναι εγγεγραμμένοι στο 
οικείο επιμελητήριο.

Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. 
του ΠΤΑ-ΠΔΕ και Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που θεωρούνται 
αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης αυτής.

• Γενικοί όροι διαγωνισμού: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
• Τεχνικές Προδιαγραφές: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
• Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
• ΤΕΥΔ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

Αντίγραφα της διακήρυξης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΠΤΑ/ΠΔΕ (www.ptapde.gr) και 
στο ΚΗΜΔΗΣ (κωδικός φορέα 50051). Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι 
να ζητούν όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32, Πάτρα, τηλ 2613613690 (αρμόδια 
κα Κουκουλομμάτη Αικατερίνη). 

Ο Προϊσταμένος του Τμ. 
Προμηθειών του ΠΤΑ/ΠΔΕ

Α. Πολυδωρόπουλος

Ο Δ/ντής του 
ΠΤΑ/ΠΔΕ

Χρήστος Τζομάκας

Ο Πρόεδρος ΔΣ του ΠΤΑ/ΠΔΕ

Νεκτάριος Φαρμάκης
Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μέλη της Επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης προσφορών

Συνημμένα: 
• Γενικοί όροι διαγωνισμού: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
• Τεχνικές Προδιαγραφές: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
• Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
• ΤΕΥΔ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
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