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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5/28-01-2019

Θέμα έκτακτο 4ο

Στο Ευπάλιο του Δήμου Δωρίδας (στο κτήριο του Δημαρχείου) - Νομός Φωκίδας - σήμερα 28
Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 44/5-3-2017 (ΑΔΑ: ΩΗΤΙ7ΛΗ-Η07) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη και δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.) 16679/211/23-01-2018 πρόσκλησης
του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3852/2010.
…………………………………………………………………………………………………………………........

Παρόντα μέλη Οκτώ (8) οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Βασίλειος Φακίτσας, Δημήτριος
Αργυρίου, Ευστάθιος Κάππος, Δημήτριος Βουρδάνος, Θωμάς Γρεβενίτης, Γεώργιος Γκικόπουλος,
Παναγιώτης Ευαγγελίου.

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίαζαν ο κ. Χαράλαμπος Σανιδάς όπως και
το αναπληρωματικό του μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

Χρέη γραμματέα άσκησε η Αναστασία Μίλη του Ηλία, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με
βαθμό Δ΄, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την αριθμ. πρωτ. οικ. 26793/291/5-02-2018 απόφαση του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας .

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1. Ο Κος Κωνσταντίνος Ρουσόπουλος, Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδος,
2. Ο Κος Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων Εσωτερικής

Λειτουργίας και Ανάπτυξης ΠΣΕ,
3. Ο Κος Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας

& Κτηνιατρικής ΠΣΕ.,
4. Η Κα Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοίκησης ΠΣΕ.
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Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής πρότεινε
να συζητηθούν και τα παρακάτω θέματα, ως έκτακτα:

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση – Διόρθωση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας .
Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω της κατεπείγουσας

φύσης του.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του 2ου Πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισμού με τίτλο: «Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών
φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Ευβοίας, με χρονική διάρκεια ενός έτους από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης και δικαιώματος παράτασης δύο (2) μηνών, προϋπολογισμού
42.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%)», ΠΕ Εύβοιας .

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω του ότι η με αριθ.
Πρωτ. 204373/5717/05-09-2018 (18SYMV003646207 2018-09-05) σύμβαση παράτασης για την
παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Εύβοιας, έληξε στις 04/11/2018.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια πουλερικών, γάλακτος εβαπορέ, οσπρίων, ρυζιού, ελιών,
τοματοπολτού, καφέ-ζαχαρωδών, γαλακτοκομικών, ειδών οπωροπωλείου για το επιχειρησιακό
πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας για τους
απόρους (τεβα/fead) λόγω ύπαρξης άγονων τμημάτων στην υπ’ αριθμ.99398/935/12-5-2017 διακήρυξη,
για τον φορέα: Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»,
προϋπολογισμού: 112.664,52 € χωρίς Φ.Π.Α., Π.Ε Φωκίδας .

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω της κατεπείγουσας
φύσης του.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 5 και 6 πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού και
κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για τις “Υπηρεσίες καθαριότητας των
κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00€ με
Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα προσφορά, ΠΕ Φθιώτιδας .

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική διότι η υπάρχουσα
σύμβαση καθαριότητας έχει λήξει και η διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων στις υπηρεσίες της,
αλλά και η υγεία των πολιτών που προσέρχονται σε αυτές καθημερινά για υποθέσεις τους αποτελεί
κατεξοχήν πτυχή του δημοσίου συμφέροντος .

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας για την «Φύλαξη & λειτουργία της
σήραγγας Τυμφρηστού» για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – ΠΕ Ευρυτανίας .

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω της κατεπείγουσας
φύσης του .

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και αποφάσισε τα
παραπάνω θέματα να συζητηθούν πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 162
….…………………………………………………………………………………………………………………...

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 5 και 6 πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού και
κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για τις “Υπηρεσίες καθαριότητας των
κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00€ με
Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα προσφορά, ΠΕ Φθιώτιδας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 18162/836/25/1/2018 έγγραφο
της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
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1. Εγκρίνει τα υπ’ αριθμ. 5/22-1-2019 και 6/25-1-2019 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας
αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου
διαγωνισμού, για: “Υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00€ με Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πιο
συμφέρουσα προσφορά. Τα πρακτικά αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της
αναδειχθείσας εταιρείας, ήτοι της “ΜΑΡΓ. ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” .

2. Κατακυρώνει τον εν λόγω διαγωνισμό στην εταιρεία “ΜΑΡΓ. ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ο.Ε.” με δ.τ. “IRIS CLEAN Ο.Ε.” (με ΑΦΜ 998354580, ΔΟΥ: Αγ. Δημητρίου, που εδρεύει στην Πάτμου
14, Τ.Κ. 17342), η οποία πρόσφερε την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης, ήτοι
89.131.20€ με ΦΠΑ, ως εξής:

Ανάλυση εξειδίκευσης της προσφοράς με βάση Άρθρο 68 του Ν.3863 (ΦΕΚ 115 Α’) «Συμβάσεις
εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών»

Περιγραφή Πεδίο συμπλήρωση
1) Αριθμός των εργαζομένων (με ανάλυση): 18 άτομα
2) Ημέρες και ώρες εργασίας (με ανάλυση): Δευτέρα έως Παρασκευή

- 2 άτομα επι 2 ώρες έκαστο.
Απο Δευτέρα έως Παρασκευή για 2 φορές την
εβδομάδα, 18 άτομα (περιλαμβάνονται και τα
άτομα στον Περιφερειάρχη και
Αντιπεριφερειάρχη) επι 85 ώρες την φορά.

3) Συλλογική σύμβαση εργασίας – ή όποιο
εργασιακό καθεστώς ισχύει – στην οποία
υπάγονται οι εργαζόμενοι (να επισυναφθεί
αντίγραφό της στο τέλος ):

Οι 25 εργαζόμενοι θα είναι άνω των 25 ετών
άγαμοι, 0-3 έτη προϋπηρεσία, κατώτερο
ημερομίσθιο 26,18€ και ωρομίσθιο για
εργαζόμενους άνω των 25 ετών 3,93€ και
όπως αυτό ορίζεται με το άρθρο 1 παρ. 6 του
Ν. 4046/2012, ο οποίος τροποποίησε την απο
15-7-2010 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και επαναδιατύπώθηκε
με τον Ν.4093/12, ΕΓΣΣΕ 2017, 2018

4) Προβλεπόμενο ωρομίσθιο εργαζομένου βάσει
ισχύουσας νομοθεσίας – εργασιακού
καθεστώτος.

Ημερομίσθιο 26,18€ και ωρομίσθιο 3,93€

5) τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο 549 τ.μ.

Επιμερισμός της ανωτέρω συνολικής δαπάνης (άνευ ΦΠΑ)

Α. Ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που
αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές
αυτών των εργαζομένων:

49.374,39€

Β. Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη
& εργαζομένων) με βάση τα προϋπολογισθέντα
ποσά:

Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη 14.043,95€
(περιλαμβάνεται εισφορά του αρ 34 του Ν.
4144/2013 ΕΛΠΚ και επιπλέον για Τ.Η.)

Γ. Κόστος αναλώσιμων ή λοιπών δαπανών 7.127,84€
Δ. Εργολαβικό κέρδος 107,82€
Ε. Διοικητικό κόστος παροχής των Υπηρεσιών 726,00€
ΣΤ. Νόμιμες κρατήσεις 500,00€
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Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος καταψήφισε την εισήγηση με την αιτιολογία ότι πρόκειται για
εργολαβία ενοικίασης προσωπικού – ιδιωτικοποίηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 166
….…………………………………………………………………………………………………………………...

Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και των εκτάκτων λύεται η παρούσα
συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κωνσταντίνος Μπακογιάννης Βασίλειος Φακίτσας Αναστασία Μίλη
Δημήτριος Αργυρίου
Ευστάθιος Κάππος
Δημήτριος Βουρδάνος
Θωμάς Γρεβενίτης
Γεώργιος Γκικόπουλος
Παναγιώτης Ευαγγελίου
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