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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τρεις (23) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 95409/3623/21-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Κασσής Μιχαήλ, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 25ο 
Έγκριση των αριθµ. 1/14-12-2011 και 2/19-12-2011 Πρακτικών για την ανάθεση σε 
ιδιωτικά συνεργεία, του καθαρισµού των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζουν 
Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου (έδρα) και του Υπουργείου Παιδείας τοπικού 
ενδιαφέροντος και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του Π.∆. 161/2000 (ΦΕΚ Α’ 145/23-06-2000) περί µεταβίβασης στις 
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, αρµοδιότητες τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν στην 
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρ. 
94 του Ν. 3852/2010 και του άρθρ. 10 του Ν. 3870/2010. 

7. Την αριθµ. 29/848/27-10-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε τη διενέργεια ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού ύστερα από συντετµηµένη 
προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της 
διακήρυξης, βάσει του άρθρου 10 του Π.∆.118/2007, λόγω του επείγοντος, µε µέριµνα 
του Τµήµατος Προµηθειών ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την 
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ανάθεση σε ιδιωτικά συνεργεία, του καθαρισµού των κτιρίων που στεγάζουν Υπηρεσίες 
της Περιφέρειας Ηπείρου (έδρα) και του Υπουργείου Παιδείας τοπικού ενδιαφέροντος. 

8. Την αριθµ. 30/902/11-11-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την ανάθεση σε ιδιωτικά συνεργεία, του καθαρισµού των κτιρίων που στεγάζουν 
Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου (έδρα) και του Υπουργείου Παιδείας τοπικού 
ενδιαφέροντος, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το 
αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 77925/5647/31-10-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 94292/6982/20-
12-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 94523/3571/20-12-2011 στον φάκελο 
14/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει αποστέλλουµε συνηµµένα τα 
πρακτικά Νο 1 & 2 της επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισµού, για την καθαριότητα 
των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και των περιφερειακών 
υπηρεσιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ., οι λειτουργικές δαπάνες των οποίων, καλύπτονται από τον 
Προϋπολογισµό των Περιφερειών (Π.∆. 161/23-06-2000 & Ν. 3852/2010) και εισηγείται 
την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του παραπάνω διαγωνισµού. 

Στα ως άνω Πρακτικά αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

Α. Πρακτικό Νο 1/14-12-2011: 

« Σκοπός της συνεδριάσεως ήταν η διεξαγωγή του διαγωνισµού για την καθαριότητα του 
κτιρίου και των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
καθώς και η αξιολόγηση των προσφορών. 

 Η Επιτροπή, µέχρι και ώρα 10.00 π.µ., καταληκτική προθεσµία κατάθεσης των 
προσφορών, δέχτηκε τις προσφορές των : 

1. ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗ Σ. ΧΡΗΣΤΟΥ 
2. NOVOGLANZ Ε.Π.Ε. 
 Η επιτροπή, µετά το πέρας του χρόνου κατάθεσης των σφραγισµένων προσφορών, 
κάλεσε τους παρευρισκόµενους από τους συµµετέχοντες και τους ενηµέρωσε σχετικά µε 
την περαιτέρω διαδικασία. Έγινε διευκρίνιση ότι ο καθαρισµός αφορά τη χρονική περίοδο 
από την 01/01/2012 µέχρι 31/12/2012. 

 Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, 
από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι οι παραπάνω εταιρείες προσκόµισαν τα απαιτούµενα από το 
νόµο δικαιολογητικά συµµετοχής, σύµφωνα µε την διακήρυξη. 

 Κατόπιν η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των φακέλων των τεχνικών προσφορών, 
όπου διαπιστώθηκε ότι οι παραπάνω εταιρείες είναι κάτοχοι ISO 9001:2000, διαθέτουν 
πλούσιο πελατολόγιο µε παρόµοια έργα, καθώς και πλήρη µηχανολογικό εξοπλισµό, 
πληρούν εποµένως τους όρους της διακήρυξης. 
 Ακολούθως, η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών, 
παρουσία των ενδιαφεροµένων, απ΄ όπου προέκυψαν τα εξής αποτελέσµατα για το επί 
µέρους και το συνολικό, κατ’ αποκοπή, µηνιαίο τίµηµα : 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗ-
ΤΗΡΙΟ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. 

∆/ΝΣΗ 
ΜΕΤΑΦ. & 
ΕΠΙΚΟΙΝ. 

ΠΑΛΛΑ∆ΙΟ 
ΦΙΛ. 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & 
Λ. ΑΚΡΙΤΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ 
Σ. ΧΡΗΣΤΟΣ 4.065,00 271,00 542,00 338,73 406,50 1.016,25 6.639,50 

NOVOGLANZ–
Ε.Π.Ε. 4.050 250,00 520,00 320,00 400,00 1.000,00 6.540,00 
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 Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η τιµή που προσέφερε η NOVOGLANZ 
Ε.Π.Ε., είναι η πλέον συµφέρουσα, στο συνολικό κατ’ αποκοπή µηνιαίο τίµηµα (6.540,00 €, 
µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), το οποίο αποτελεί και το κριτήριο για την 
κατακύρωση. 

 Στη συνέχεια, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του Παραρτήµατος Γ΄ της υπ΄ 
αριθµ. 85168/6271/23-11-2011 σχετικής διακήρυξης, µετά την αξιολόγηση των προσφορών, 
ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση 
παραλαβής ή σύµφωνα µε το τις διατάξεις του Ν. 2672/1998 (Α΄ 290), οφείλει να υποβάλει, 
σε σφραγισµένο φάκελο, ορισµένα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται 
και ελέγχονται, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην προαναφερθείσα ∆ιακήρυξη. 
 Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας, η επιτροπή θα συνέλθει εκ νέου, 
προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών, που θα προσκοµίσει ο µειοδότης 
του διαγωνισµού, σε ηµερoµηvία και ώρα πoυ θα αποφασισθεί, κατόπιν συνεννοήσεως των 
µελών. 
Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.». 

Β. Πρακτικό Νο 2/19-12-2011: 

« Σκοπός της συνεδρίασης ήταν ο έλεγχος των δικαιολογητικών, που προσκόµισε ο 
µειοδότης του διαγωνισµού, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Γ΄ (άρθρο 2) 
της υπ΄ αριθµ. 85168/6271/23-11-2011 διακήρυξης. 
 Από τον παραπάνω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο παραπάνω προσκόµισε τα 
προβλεπόµενα, κατά περίπτωση, έγγραφα και δικαιολογητικά. 
 Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση, του ως άνω 
διαγωνισµού, στη NOVOGLANZ Ε.Π.Ε., για τη χρονική περίοδο, από την κοινοποίηση, στον 
ανάδοχο, του εγγράφου, µε το οποίο καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης 
και στο οποίο αναφέρεται η απόφαση κατακύρωσης από την Οικονοµική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου, µέχρι 31/12/2012 και µε συνολικό, κατ’ αποκοπή, µηνιαίο τίµηµα 
6.540,00 €, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.». 

10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 37/1113/23-12-2011) 

Α. Έγκριση των Πρακτικών 

Εγκρίνει τα αριθµ. 1/14-12-2011 και 2/19-12-2011 Πρακτικά της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού 
για την ανάθεση σε ιδιωτικά συνεργεία, του καθαρισµού των κτιριακών εγκαταστάσεων που 
στεγάζουν Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα (έδρα) και του Υπουργείου 
Παιδείας τοπικού ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τα οποία, όπως αναλυτικά αναφέρεται 
ανωτέρω (υπό στ. 9), η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού (αριθµ. 1/14-12-2011 Πρακτικό) προέβη 
στον έλεγχο των φακέλων των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών 
καθώς και των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό α) 
ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗ Σ. ΧΡΗΣΤΟΥ και β) «NOVOGLANZ Ε.Π.Ε.», από τον οποίο προέκυψε ότι 
προσωρινός µειοδότης αναδεικνύεται η εταιρεία «NOVOGLANZ Ε.Π.Ε.», δεδοµένου ότι η 
τιµή που προσέφερε είναι η πλέον συµφέρουσα, στο συνολικό κατ’ αποκοπή µηνιαίο τίµηµα 
(6.540,00 € µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), το οποίο αποτελεί και το κριτήριο για την 
κατακύρωση. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού (αριθµ. 2/19-12-2011 Πρακτικό) προέβη στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών, που προσκόµισε ο προσωρινός µειοδότης του διαγωνισµού 
εταιρεία «NOVOGLANZ Ε.Π.Ε.», όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Γ΄ 
(άρθρο 2) της υπ΄ αριθµ. 85168/6271/23-11-2011 διακήρυξης, από τον οποίο προέκυψε ότι 
προσκόµισε τα προβλεπόµενα, κατά περίπτωση, έγγραφα και δικαιολογητικά. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

ΑΔΑ: ΒΟΝ07Λ9-426



 - 4 - 

Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση σε 
ιδιωτικά συνεργεία, του καθαρισµού των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζουν 
Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα (έδρα) και του Υπουργείου Παιδείας 
τοπικού ενδιαφέροντος, για το έτος 2012, σύµφωνα µε τα αριθµ. 1/14-12-2011 (έλεγχος των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών & οικονοµικών προσφορών) και 2/19-12-2011 
(έλεγχος των δικαιολογητικών – πιστοποιητικών του προσωρινού µειοδότη) Πρακτικά της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού, στην εταιρεία µε την επωνυµία «NOVOGLANZ 
Ε.Π.Ε.», η οποία προσκόµισε τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά συµµετοχής, 
πληροί τους όρους αυτής ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές, η τιµή που προσέφερε είναι η 
πλέον συµφέρουσα, στο συνολικό κατ’ αποκοπή µηνιαίο τίµηµα (6.540,00 € µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), ενώ επιπλέον προσκόµισε τα προβλεπόµενα, κατά 
περίπτωση, έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα 
Γ΄ (άρθρο 2) της υπ΄ αριθµ. 85168/6271/23-11-2011 διακήρυξης. 

Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία µε την επωνυµία 
«NOVOGLANZ Ε.Π.Ε.», για τον καθαρισµό των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζουν 
Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα (έδρα) και του Υπουργείου Παιδείας 
τοπικού ενδιαφέροντος, µε συνολικό κατ’ αποκοπή µηνιαίο τίµηµα (6.540,00 € µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), για το έτος 2012, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 
ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) έτους 2012. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Μιχαήλ 
Κασσής, όπως και στις σχετικές αριθµ. 29/848/27-10-2011 και 30/902/11-11-2011 
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, σηµειώνοντας ότι η Περιφέρεια Ηπείρου διαθέτει 
λίγο προσωπικό στον τοµέα της καθαριότητας – θέµα που όφειλε να είχε αντιµετωπίσει 
τόσα χρόνια – και προτείνουν το πρόβληµα να αντιµετωπισθεί µε προγραµµατισµένη 
πρόσληψη προσωπικού και όχι µε ανάθεση του έργου της καθαριότητας σε ιδιωτικά 
συνεργεία. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές 
αριθµ. 29/848/27-10-2011 και 30/902/11-11-2011 αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε να οργανωθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου Υπηρεσία 
Καθαριότητας, µε πρόσληψη προσωπικού µε µόνιµη σχέση εργασίας. 

......................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΟΝ07Λ9-426


