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Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ   Α  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ.  ΑΡΙΘΜ. 3/2012  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 13/2012                                                            

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Κατακύρωση αποτελέσματος ανάδειξης αναδόχου, του πρόχειρου 

μειοδοτικού διαγωνισμού για τον καθαρισμό εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του 

νέου κτιρίου στέγασης του ΠΤΑ-ΠΔΕ που βρίσκεται στην οδό ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 

32 & Αμερικής»  

 

Στην Πάτρα και στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, σήμερα την 11η 

του μηνός Απριλίου του έτους 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30΄, συνήλθε σε 

συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 925/Π.Τ.Α./6-4-2012 

πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εκδόθηκε νομότυπα 

και δόθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου που συγκάλεσε την συνεδρίαση διαπίστωσε ότι από το σύνολο των 

εννέα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι 

κατωτέρω:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Κατσιφάρας Απόστολος 5. Καραβίδας Δημήτριος 
2. Σπυρόπουλος Ηλίας 6. Παγιασλής Παναγιώτης  
3. Χρονόπουλος Ιωάννης 7. Φωτόπουλος Τρύφωνας  
4. Σουβαλιώτης Ιωάννης  
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Παπαναστασίου Γεώργιος  2.Αλεξόπουλος Γρηγόριος 
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Επομένως, υφίσταται νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων. 

Χρέη Γραμματέα εκτελεί η κα Αικατερίνη Κουκουλομμάτη. 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 53 του Ν.2218/1994 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις 
με το οποίο συνιστώνται στην έδρα κάθε Περιφέρειας τα Περιφερειακά Ταμεία 
Ανάπτυξης», ΦΕΚ 90Α «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση 
διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες 
διατάξεις» 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/Α/7.6.2010) 

3. Το άρθρο 21 του Κανονισμού Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων 
Ανάπτυξης 

4. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19Α /95) περί «Προμηθειών του 
Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

5. Την υπ’ αριθμό 2141/22-01-1998 Απόφαση «Κανονισμός Οικονομικής 
Διοίκησης και Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης» όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό 40608 (ΦΕΚ 1428Β/22-10-2001) Απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης  

6. 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 247Α/95) 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 1291Β/11-
08-10). 

7. Τις διατάξεις του Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266Α/96) «Κανονισμός Προμηθειών του 
Δημοσίου» 

8. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ.334/2000 (ΦΕΚ 279Α/00) κατά το 
μέρος που αφορούν στην προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις 
διατάξεις της οδηγίας 71/304/26-07-1971 

9. Τις διατάξεις του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285Α/00) Μέρος 2ο, άρθρο 25 
«Ρυθμίσεις στα τέλη χαρτοσήμου» 

10. Το Π.Δ.60/16-03-2007 (ΦΕΚ 64Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (ΕL 134/30-4-2004)περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 64/16-3-2007 τ.Α)» 

11. Το Π.Δ118/16-03-2007 (ΦΕΚ 150Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992» 
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12. Τον προϋπολογισμό του έτους 2012 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως αναθεωρήθηκε και ισχύει  

13. Την έγκριση του συμφωνητικού μίσθωσης του ακινήτου για τη στέγαση του 
Π.Τ.Α./Π.Δ.Ε. στην συμβολή των οδών Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 και Αμερικής  

14. Το Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66,Α) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες 
διατάξεις» 

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

16. Τις διατάξεις των άρθρων από 79 μέχρι 85 του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου 
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247, 
Α). 

17. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (Α, 43), σχετικά με 
την παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 

18. Το Ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 
30/14-2-2005 τ.Α’) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/10-11-
2005 τ.Α΄). 

19. Την υπ’ αριθ. 5/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α / Π.Δ.Ε περί έγκρισης 
διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τον καθαρισμό εσωτερικών 
και εξωτερικών χώρων του νέου κτιρίου στέγασης του ΠΤΑ-ΠΔΕ στην συμβολή 
των οδών Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 και Αμερικής 26441 ΠΑΤΡΑ». 

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

21. Την υπ. αριθμ. πρωτ.: 618/7-3-2012 απόφαση του Προέδρου του ΠΤΑ-ΠΔΕ  
διακήρυξης και ορισμού τριμελούς επιτροπής για αξιολόγηση των υποβληθεισών 
προσφορών  πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τον καθαρισμό εσωτερικών 
και εξωτερικών χώρων του νέου κτιρίου στέγασης του ΠΤΑ-ΠΔΕ.  

22. Το από 27/3/2012 με αριθμό 1 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τον καθαρισμό 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του νέου κτιρίου στέγασης του ΠΤΑ-ΠΔΕ. 

 
Εισηγείται: 
 
1. Την έγκριση του με αρ.1/27-3-2012 πρακτικού της τριμελούς επιτροπής 

διενέργειας και αξιολόγησης του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την 

καθαριότητα του νέου ακινήτου στέγασης του ΠΤΑ/ΠΔΕ που βρίσκεται στην 

συμβολή των οδών Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 και Αμερικής, το οποίο έχει 

αυτολεξεί ως εξής:  

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 01/ 27-03-2012 
 
Συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Πρόχειρου Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων του κτιρίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
στην Οδό Ν.Ε.Ο. Πατρών –Αθηνών 32 και Αμερικής.     
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Σήμερα στις 27 Μαρτίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση στα 
Γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και επί της 
οδού Ν.Ε.Ο. Πατρών –Αθηνών 69-71, η συσταθείσα με την υπ’αριθμ. 618/07-03-2012 
Απόφαση Διακήρυξης τριμελής Επιτροπή Διενέργειας –Αξιολόγησης προσφορών για τον 
συγκεκριμένο και μόνο Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό. 
 
Παρέστησαν: 

α) Ο Πρόεδρος Βασίλειος Μιχαλόπουλος, Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου 
Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 

β)   Τα Μέλη 
• Μαρία Παπαχριστοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών 

του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 
 
• Αικατερίνη Κουκουλομμάτη, υπάλληλος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 
 
Καθήκοντα γραμματέα άσκησε η Εριέτη Φραγκισκάτου, υπάλληλος του Περιφερειακού 
Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
 
Μετά από διαπίστωση της απαρτίας, ξεκίνησε η συνεδρίαση, στην οποία : 

1. Η Επιτροπή παρέλαβε τις σφραγισμένες προσφορές με την ακόλουθη σειρά από τους 
εξής υποψηφίους αναδόχους: 

Αρ. Πρωτ. Εταιρεία 
818/26-03-2012 Σ.Κ.Ε.Κ.  Μ. Ε.Π.Ε. 
821/26-03-2012 ΡΟΜΒΟΣ Μ. Ε.Π.Ε. 
822/26-03-2012 ΗΛΙΑΣ ΔΡΟΣΟΣ & ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΡΟΔΙΤΗ Ο.Ε
823/26-03-2012 ΤΣΙΟΛΗΣ ΓΕΩΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
825/26-03-2012 ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ ΝΙΚ. ΛΑΖΑΝΑ 

2. Ακολούθως από την Επιτροπή διαπιστώθηκε ότι οι παραπάνω προσφορές ήταν 
εμπρόθεσμες, οι φάκελοι ήταν κλειστοί και σφραγισμένοι σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις της διακήρυξης και μονόγραψε εξωτερικά αυτούς. Εν συνεχεία προχώρησε 
στην αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων και διαπίστωσε ότι : 

 
α. Είναι πλήρεις και σύμφωνοι με τα όσα ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ της Διακήρυξης 
οι προσφορές των εξής υποψηφίων αναδόχων: 
-  Σ.Κ.Ε.Κ.  Μ. Ε.Π.Ε. και 
-. ΡΟΜΒΟΣ Μ. Ε.Π.Ε. 
  
β. Ο υποψήφιος ανάδοχος  ΗΛΙΑΣ ΔΡΟΣΟΣ & ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΡΟΔΙΤΗ Ο.Ε  
διαπιστώθηκε ότι στις υπεύθυνες δηλώσεις  της παρ. 4 Άρθρου 8 του Ν. 1599/86 τις 
οποίες χωριστά υπέβαλλαν  ως υπόχρεοι ομόρρυθμοι εταίροι, όπως υποχρεούνταν από το 
Άρθρο 2 (δικαιολογητικά συμμετοχής) της Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού , ως ημερομηνία δήλωσης προκύπτει η 27/03/2012 ενώ η ημερομηνία 
λήξης υποβολής των δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό είναι 
η 26/03/2012, γεγονός το οποίο καθιστά απορριπτέα τη συμμετοχή του υποψηφίου 
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αναδόχου. Επιπλέον η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από το ΚΕΠ Δήμου 
Πατρέων έγινε την 22/03/2012 ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας δήλωσης. 
 
γ. Ο υποψήφιος ανάδοχος ΤΣΙΟΛΗΣ ΓΕΩΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ διαπιστώθηκε ότι δεν είχε 
βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρείας από αναγνωρισμένη τράπεζα, όπως 
υποχρεούνταν από το Άρθρο 2 (δικαιολογητικά συμμετοχής) της Διακήρυξης Πρόχειρου 
Μειοδοτικού Διαγωνισμού και για το λόγο αυτό απορρίπτεται  
 
δ. Ο υποψήφιος ανάδοχος  ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ ΝΙΚ. ΛΑΖΑΝΑ διαπιστώθηκε ότι δεν είχε σε 
ξεχωριστό φάκελο τα δικαιολογητικά και την Τεχνική Προσφορά, όπως υποχρεούνταν 
από το Άρθρο 2 (δικαιολογητικά συμμετοχής) της Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού και για το λόγο αυτό απορρίπτεται  

 
3. Κατόπιν η επιτροπή προχώρησε στην κατάταξη των οικονομικών προσφορών που 

έχουν υποβληθεί και δεν έχουν απορριφθεί στον έλεγχο των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, σε πίνακα με αύξουσα σειρά της συνολικής τιμής της οικονομικής 
προσφοράς άνευ ΦΠΑ για το σύνολο των προμηθευόμενων προϊόντων ως εξής : 

Α/Α Εταιρεία Προϋπολογισμός ανευ ΦΠΑ  
1 Σ.Κ.Ε.Κ.  Μ. Ε.Π.Ε. 25.080,00€ 
2 ΡΟΜΒΟΣ Μ. Ε.Π.Ε. 28.008,00€ 

 
    Βάσει του παραπάνω πίνακα επικρατέστερη προσφορά είναι της εταιρείας   
    «Σ.Κ.Ε.Κ.  Μ. Ε.Π.Ε.»  με  τίμημα  25.080,00€  ευρώ πλέον ΦΠΑ  
 
    Στο σημείο αυτό και ώρα  14:00 μ.μ.  ο Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση 
 
Ο Πρόεδρος                                                                           Τα μέλη  
 
Βασίλειος Μιχαλόπουλος                                             Μαρία Παπαχριστοπούλου 
  
                                                                                      Αικατερίνη Κουκουλομμάτη 
 

                                       Η Γραμματέας 
 

                                           Εριέτη Φραγκισκάτου» 
 

2. την κατακύρωση του αποτελέσματος στην εταιρεία: «Σ.Κ.Ε.Κ. Μ.Ε.Π.Ε. - 

Συνεργεία Καθαρισμού Επισκευών Κτιρίων Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης 

Ευθύνης» που εδρεύει στην Πάτρα (Κων/νου Παρθένη 7-9), η οποία προσέφερε 

τη χαμηλότερη τιμή, ήτοι το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ογδόντα ευρώ 

(25.080,00 €) πλέον Φ.Π.Α 23% ετησίως.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει το με αρ. πρωτ. 1/27-3-2012 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής 

διενέργειας και αξιολόγησης του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την 

καθαριότητα του νέου ακινήτου στέγασης του ΠΤΑ/ΠΔΕ που βρίσκεται στην 

συμβολή των οδών Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 και Αμερικής  

2.  Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού στην 

εταιρεία: «Σ.Κ.Ε.Κ. Μ.Ε.Π.Ε. - Συνεργεία Καθαρισμού Επισκευών Κτιρίων 

Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» που εδρεύει στην Πάτρα 

(Κων/νου Παρθένη 7-9). 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2012 

Αφού  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται  ως ακολούθως. 

Ακριβές  Απόσπασμα   

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

 

Απόστολος Κατσιφάρας  

Τα μέλη  

 

Σπυρόπουλος Ηλίας   
 
Χρονόπουλος Ιωάννης 
 
Σουβαλιώτης Ιωάννης 
 
Καραβίδας Δημήτρης   
 
Παγιασλής Παναγιώτης 
 
Φωτόπουλος Τρύφωνας 
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