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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Λιβαδειά 13 -07- 2016
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Αρ.Πρωτ : 9034
∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΦΙΛΩΝΟΣ 35-39 , 32100 ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ
Τµήµα : Ποιοτικού & Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου. ΠΡΟΣ:
Ως Π.∆.
Πληροφορίες : Γεωργακόπουλος Αθ.
Τηλεφ.
: 22613 – 50177
Fax.
: 22610 – 21758
E-mail
: daok-vio@pste.gov.gr

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση του έργου : «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς, στην Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2016 & 2017».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης».
2. Τις διατάξεις του Π.∆.148/2010 (ΦΕΚ 241 Α) περί «Οργανισµός Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας».
3.Την αριθµ. (οικ)100229/2885/09-09-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας
περί
«Ανάθεση
άσκησης
αρµοδιοτήτων
στους
εκλεγµένους
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
4. Την αριθµ.6 εγκύκλιο µε αρ.πρωτ.2067/14-1-2011 του Υπ. Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, περί « ∆ηµόσιες συµβάσεις έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης από 1-1-2011».
5. Τις διατάξεις του Π.∆.60/2007 περί « Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί «συντονισµού των διαδικασιών σύναψης των
δηµοσίων συµβάσεων, έργων, προµηθειών και υπηρεσιών».
6.Τις διατάξεις του Π.∆.118/2007 περί «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου».
7. Τις διατάξεις του Ν.∆.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) περί « Προµήθειες του ∆ηµοσίου
Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».
8. Την υπουργική απόφαση αρ.35130/739/10 (ΦΕΚ 1291/β/11-8-2010) περί
«Αύξηση και ορισµός σε ευρώ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του
Ν.2362/95 (για σύναψη συµβάσεων ετήσιας δαπάνης απευθείας µέχρι 20.000 ευρώ,
πρόχειρος διαγωνισµός µέχρι 60.000 ευρώ και πάνω από 60.000 ευρώ τακτικός
διαγωνισµός)».
9. Την υπουργική απόφαση αριθµ.2/59649/0026/17-10-2001 (ΦΕΚ 1427/Β/22-102001) περί «Αναπροσαρµογή χρηµατικού ποσού του άρθρου 80 του Ν.2362/95
(υποχρέωση σύναψης ιδιωτικού εγγράφου «σύµβασης» πάνω από 2.500 ευρώ)».
10. Την απόφαση αριθµ.195/2015 του Π.Σ. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε την
οποία εγκρίνει το πρόγραµµα για την εφαρµογή δακοκτονίας σε όλες τις Π.Ε. της
Π.Σ.Ε. κατά τα έτη 2016 και 2017.
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11.Την αριθµ.449/15-03-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας (αρ. πρακτικού 11) µε την οποία τροποποιεί την υπ’αριθµ.67/1101-2016 σχετική απόφασή της ως προς τις παραγράφους 1α) και 1γ), ως εξής,
1.Εγκρίνει : α) τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή µειοδοτικού διαγωνισµού
µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο επιλογής την χαµηλότερη τιµή ανά
προστατευόµενο ελαιόδενδρο για την επιλογή αναδόχου/ων για το έργο: «Παροχή
υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα πλαίσια
του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς ετών 2016 & 2017», Π.Ε.
Βοιωτίας, συνολικού προϋπολογισµού 368.932,79 ευρώ µε ΦΠΑ 23%
(προϋπολογισµός για το έτος 2016:184.466,39 ευρώ µε ΦΠΑ 23%).γ) τη δαπάνηδέσµευση πίστωσης συνολικού ποσού 328.932,79 ευρώ µε ΦΠΑ 23% από τον ΚΑΕ
5241 για την εκτέλεση του έργου του θέµατος (184.466,39 ευρώ µε ΦΠΑ 23% για το
έτος 2016). Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθµ.67/11-01-2016 απόφασή της.
12. Την αριθµ.1/2016 (αρ.πρωτ.3024/22-03-2016)
προκήρυξη περί «Παροχή
υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα πλαίσια
του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς, στην Π.Ε.
Βοιωτίας για τα έτη 2016 & 2017
13. Τις υποβληθείσες προσφορές.
14. Την αριθµ. 450/15-03-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί « συγκρότησης τριµελών επιτροπών κ.λ.π.».
15. Τις αριθµ. 795/23-05-2016, 878/06-06-2016 και 1077/11-07-2016 αποφάσεις της
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
16.Την αριθµ.4677/19-02-2016 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. & ∆.Α.µε θέµα «κατανοµή
ποσού ύψους 18.363.755,00 ευρώ σε Περιφέρειες της χώρας από τους ΚΑΠ έτους
2016, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1)Για το τµήµα Α της αριθµ.1/2016 (αρ.πρωτ. 3024/22-03-2016) Προκήρυξης:
Κατακυρώνουµε τον διαγωνισµό στον ΑΝ∆ΡΕΑ ∆. ΚΟΪΤΣΑΝΟ µε έδρα την
Λιβαδειά για τον ψεκασµό από εδάφους 513.500 προστατευοµένων ελαιοδένδρων
αντί 0,032 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ανά προστατευόµενο ελαιόδενδρο.
2)Για το τµήµα Β της αριθµ. 1/2016 (αρ.πρωτ.3024/22-03-2016) Προκήρυξης :
Κατακυρώνουµε τον διαγωνισµό στην κοινοπραξία
ΣΙΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣΜΟΣΚΑΧΛΑΪ∆Η ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ για τον ψεκασµό από εδάφους
320.700 προστατευοµένων ελαιοδένδρων αντί 0,032 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ανά
προστατευόµενο ελαιόδενδρο.
3)Για το τµήµα Γ της αριθµ.1/2016 (αρ.πρωτ.3024/22-03-2016) Προκήρυξης:
Κατακυρώνουµε τον διαγωνισµό στην κοινοπραξία ΣΙΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣΜΟΣΚΑΧΛΑΪ∆Η ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ για τον ψεκασµό από εδάφους
505.980 προστατευοµένων ελαιοδένδρων αντί 0,035 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ανά
προστατευόµενο ελαιόδενδρο.
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Πίνακας ∆ιανοµής.
Ενδιαφερόµενους Εργολάβους.
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