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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.:  213 20 63 538 
   213 20 63 776 
  
Συνεδρίαση 58η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2559/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 16-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, 
σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 957367/11-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου της η οποία 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 11-11-2021. 
 

 
Θέμα 9ο 

Λήψη απόφασης, περί: α) έγκρισης του από 8-11-2021 Πρακτικού προσωρινής παραλαβής της Ειδικής 
Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής των εργασιών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην 
Π.Ε.Α.Α και β) σύνταξης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την Ειδική Επιτροπή 
Παρακολούθησης-Παραλαβής των εν λόγω εργασιών, στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ.  84/2021 σύμβασης για 
την ανάθεση εργασιών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, προκειμένου να προστατευτούν οι 
ελαιοκομικοί τομείς της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.) για το έτος 2021. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Καραμάνος Χρήστος  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Λογοθέτη Αικατερίνη  

• Κατριβάνος Γεώργιος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  
 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Αργυροπούλου 
(Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής) η οποία  ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης -  Εμβάθυνση της 

Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 
των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018), όπως 
ισχύει. 

2. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει. 

4. Το Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/20-03-2007), όπως ισχύει. 

5. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα  Διαύγεια”  και  
άλλες  διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως ισχύει. 

6. Το Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011), 
όπως ισχύει. 

7. Το Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
204/Α/15-09-2011), όπως  τροποποιήθηκε με τον Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/01.04.2019)  και ισχύει. 

8. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση-Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»  και  ιδιαιτέρως  της  παρ.14  του 
άρθρου 6, όπως ισχύει.   

9. Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
120/Α/29-05-2013), όπως ισχύει. 

10. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), όπως ισχύει.  

11. Το Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, 
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019), όπως ισχύει.  

12. Το Ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 139/Α/31-08-2019), όπως ισχύει.  

13. Το Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 
δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας 
και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021). 

14. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/27-12-2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/Β/11-05-2018) απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

15. Το  Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη  υποχρεώσεων από  τους  Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016), όπως 
ισχύει. 

16. Το Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών» (ΦΕΚ 64/Α/04-05-2017), όπως ισχύει.  

17. Την με αρ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα 
«Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» 
(ΦΕΚ 3698/Β/16-11-2016), όπως ισχύει. 

18. Την υπ' αριθ. 1191/14-03-2017 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου 
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής 
της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)» (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017), όπως 
ισχύει. 

19. Την υπ’ αριθμ. 56902/215/19-05-2017 υπουργική απόφαση «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 
1924/Β/02-06-2017).  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_4
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20. Την υπ΄ αρ. 64233/8-6-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». (ΦΕΚ τ. Β 2453/09-06-2021) 

21. Την με αρ. πρωτ. 76928/09-07-2021 Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Επικρατείας  (ΦΕΚ 3075/Β/13-07-2021), όπως ισχύει.  

22. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). 
23. Την με αρ. πρωτ. 457959/01-07-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και 

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2763/Β/2020), όπως ισχύει. 

24. Την υπ΄αριθμ. 499022/02-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 688/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2019), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
υπ΄αριθμ. 555804/20-9-2019 (ΦΕΚ 3571/τ.Β΄/25-9-2019). 

25. Την υπ΄αριθμ. 625207/23-7-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, περί παράτασης μέχρι 31-8-
2022 της θητείας των Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 3353/τ.Β΄/26-07-2021). 

26. Την με αρ. πρωτ. 864073/14-10-2021 (Β' 4832) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, στον Εκτελεστικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Περιφερειάρχη” στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Πρoϊσταμένους Τμημάτων 
της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής». 

27. Την υπ΄αριθμ. 301/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί έγκρισης 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ), η οποία 
επικυρώθηκε με την α.π. 112945/30-12-2020 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
όπως ισχύει. 

28. Την υπ΄αριθμ. 302/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί έγκρισης 
σκοπιμότητας και δαπάνης για τις προμήθειες αγαθών και την παροχή υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Αττικής έτους 2021 (ΑΔΑ: ΡΔΒΤ7Λ7-1Θ8), όπως ισχύει. 

29. Την υπ΄αριθμ. 169/2021 Ορθή Επανάλ. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΔΑ: ΩΔΨΧ7Λ7-5Θ8), περί συγκρότησης τριών (3) επιτροπών της Π.Ε.Α.Α. για χρονικό 
διάστημα ενός (1) έτους, όπως τροποιήθηκε με τις υπ΄αριθμ. 305/2021 (ΑΔΑ: 6Ν0Θ7Λ7-Υ33), 
1022/2021 (ΑΔΑ: 6ΛΖΨ7Λ7-25Ζ) και 1426/2021 (ΑΔΑ: ΨΨΤΖ7Λ7-9ΣΔ) όμοιες και ισχύει. 

30. Την υπ΄ αρ. 811/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
ΩΘΛ37Λ7-052), περί έγκρισης των όρων και του σχετικού τεύχους της υπ΄αριθμ. 2/2021 Διακήρυξης 
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάθεση εργασιών καταπολέμησης 
του δάκου της ελιάς, προκειμένου να προστατευτούν οι ελαιοκομικοί τομείς της Π.Ε.Α.Α. έτους 2021. 

31. Την υπ΄αριθμ. 2/2021 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008516215, ΕΣΗΔΗΣ: 108961) και την Περίληψη 
αυτής (ΑΔΑΜ: 21PROC008516107, ΑΔΑ: ΨΞ057Λ7-ΗΩΗ).   

32. Την υπ΄αριθμ. 1088/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί 
έγκρισης πρακτικού και ανάδειξης μειοδότη του εν θέματι διαγωνισμού (ΑΔΑ: 9ΨΟΛ7Λ7-9ΤΝ). 

33. Το με α.π. 456573/04-06-21 έγγραφό μας προς τον ΚΟΝΤΟΥΛΗ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟ, με το οποίο τον 
καλέσαμε να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης. 

34.  Το με α.π. 499857/17-06-21 έγγραφό μας προς την Πρόεδρο της γνωμοδοτικής επιτροπής 
αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της 
Π.Ε.Α.Α., με το οποίο διαβιβάσαμε τον σφραγισμένο φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
ΚΟΝΤΟΥΛΗ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία μας. 

35. Το υπ΄αριθμ. 28/2021 Πρακτικό της γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., σύμφωνα με το οποίο η 
ανωτέρω επιτροπή σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 23-06-2021, αποσφράγισε τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα αξιολόγησε και γνωμοδότησε κατά της κατακύρωσης του εν θέματι 
Διαγωνισμού. 

36. Την υπ΄αριθμ. 1373/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
Ψ6237Λ7-ΞΗΔ), περί α) μη έγκρισης του υπ΄αριθμ. 28/2021 Πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής 
αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της 
Π.Ε.Α.Α., β) ορισμού προθεσμίας δέκα (10) ημερών για την υποβολή των ελλειπόντων 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το αρ. 102 του Ν. 4412/16, όπως αντικαταστάθηκε με το 
αρ. 42 του Ν. 4782/21.  
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37. Το με α.π. 568533/07-07-21 έγγραφό μας προς τον ΚΟΝΤΟΥΛΗ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟ, με το οποίο τον 
καλέσαμε να υποβάλλει-συμπληρώσει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

38. Το με α.π. 583791/12-07-21 έγγραφό μας προς την Πρόεδρο της γνωμοδοτικής επιτροπής 
αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της 
Π.Ε.Α.Α., με το οποίο διαβιβάσαμε τον συμπληρωματικό σφραγισμένο φάκελο των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του ΚΟΝΤΟΥΛΗ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία μας. 

39.  Το υπ΄αριθμ. 33/2021 Πρακτικό της γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., σύμφωνα με το οποίο η 
ανωτέρω επιτροπή σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 14-07-2021, αποσφράγισε τα 
συμπληρωματικά – ελλείποντα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα αξιολόγησε και γνωμοδότησε υπέρ 
της κατακύρωσης του εν θέματι Διαγωνισμού στον «ΚΟΝΤΟΥΛΗ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟ». 

40. Την υπ΄αριθμ. 1586/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
Ψ3307Λ7-77Ζ & ΑΔΑΜ: 21AWRD008960034), περί κατακύρωσης του εν θέματι Διαγωνισμού στον 
ΚΟΝΤΟΥΛΗ Κ. ΓΕΩΡΓΙO και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς, ήτοι:124.891,20 € χωρίς 
ΦΠΑ (154.865,09 € με ΦΠΑ). 

41.  Την υπ΄αριθμ. 84/2021 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21SYMV008985553) του Κοντούλη Κ. Γεωργίου. 
42. Την υπ΄αριθμ. 1706/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί συγκρότησης Ειδικής 

Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής των εργασιών καταπολέμησης του δάκου της ελιές  για το 
έτος 2021 (ΑΔΑ: 6ΞΧ17Λ7-Λ58). 

43. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 940058/8-11-2021 έγγραφο της Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης-
Παραλαβής των εργασιών καταπολέμησης του δάκου της ελιές, με το οποίο μας διαβιβάστηκαν: α) το 
από 8-11-2021 πρακτικό προσωρινής παραλαβής, β) το από 2-11-2021 Πρακτικό διαπίστωσης-
πραγματοποίησης ψεκασμού δακοκτονίας 1ου δολωματικού ψεκασμού, γ) Συγκεντρωτικό δελτίο 1ου 
δολωματικού ψεκασμού και δ) Ημερήσια δελτία εργασίας της περιόδου 22/9 -7/10/2021 (1ος 
δολωματικός ψεκασμός). 

44. Το από 8-11-2021 πρακτικό προσωρινής παραλαβής, στο οποίο αναφέρονται τα κάτωθι:  
[ Σήμερα 8/11/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.30 π.μ., οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι, γεωπόνοι 
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αν. Αττικής: 

1. Παναγιώτα Σιόντη, ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, με βαθμό Α 
2. Μαρία Σίκου, ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, με βαθμό Β  
3. Ανδρέας Μπέκας, ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, με βαθμό Α 

αποτελούντες την Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής των εργασιών της καταπολέμησης του 
δάκου της ελιάς, προκειμένου να προστατευτούν οι ελαιοκομικοί τομείς της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής για το έτος 2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1706/2021 Απόφαση της οικονομικής 
Επιτροπής, συνήλθαμε ύστερα από την 4/11/2021 πρόσκληση της προέδρου της επιτροπής κας 
Παναγιώτας Σιόντη στο γραφείο της, στην Παλλήνη Αττικής και λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: 
▪ Διακήρυξη με αριθ. 2/2021 «Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός, κάτω των ορίων, για την 

ανάθεση εργασιών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, προκειμένου να προστατευτούν οι 
ελαιοκομικοί τομείς της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.) για το έτος 2021». 

▪ Σύμβαση με αριθ. 84/2021 «Για την ανάθεση εργασιών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, 
προκειμένου να προστατευτούν οι ελαιοκομικοί τομείς της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 
(Π.Ε.Α.Α.) για το έτος 2021». 

▪ Πρακτικά ελέγχου με αρ. πρωτ. 783089/22-9-2021, 796308/27-9-2021 και 798791/27-9-2021. 
▪ Έκθεση ελέγχου με αρ. πρωτ. 871647/18-10-2021. 
▪ Τριπλότυπα εξαγωγής αναλώσιμου & μόνιμου υλικού αριθ. 45 και 46. 
▪ Τριπλότυπο εισαγωγής αναλώσιμου & μόνιμου υλικού αριθ. 42. 
▪ Πρακτικό διαπίστωσης – πραγματοποίησης ψεκασμών δακοκτονίας 1ου δολωματικού ψεκασμού. 
▪ Ημερήσια δελτία εργασίας της περιόδου 22/9-7/10/2021 (1ος δολωματικός ψεκασμός). 
▪ Πρακτικό υπ΄αριθ. 1/2021 της παρούσας Επιτροπής. 
▪ Τα αρ. πρωτ. 821057/4-10-2021 και 775902/21-9-2021 έγγραφα της υπηρεσίας 
▪ Τα αρ. πρωτ. εισερχ. 787091/23-9-2021, 823010/4-10-2021 και 865832/15-10-2021 έγγραφα του 

κ. Γ. Κοντούλη προς την υπηρεσία. 
 
Προβαίνουμε στην προσωρινή παραλαβή του έργου της καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στις 
ελαιοπαραγωγικές εκτάσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για το έτος 2021, όπως 
περιγράφεται στην με αριθ. 2/2021 Διακήρυξη και την με αριθ. 84/2021 Σύμβαση Ανάθεσης, το οποίο 
ανατέθηκε στον κ. Κοντούλη Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΦΜ: 045209257, ΔΟΥ Καλαμάτας, έδρα στο 
Στρέφι Μεσσηνίας, Τ.Κ. 24200, εκπροσωπείται νόμιμα από τον ίδιο): 
 

ΑΔΑ: 9Σ5Μ7Λ7-ΛΦΑ



 5 

Α] ΠΟΣΟΤΙΚΑ: 
Αναλυτικά αναφέρονται τα εξής: 
 

▪ Πραγματοποιήθηκε ένας (1) δολωματικός ψεκασμός στους ελαιώνες των Δ.Δ. Μαραθώνα, 
Γραμματικού, Καπανδριτίου, Καλάμου και Μαρκοπούλου Ωρωπού. Ημερομηνία έναρξης 1ου 
δολωματικού ψεκασμού: 22/09/2021, και ημερομηνία λήξης: 07/10/2021 (η καθυστέρηση δεν 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργολάβου αλλά στην επικράτηση δυσμενών καιρικών συνθηκών 
(βροχή, ισχυροί άνεμοι). 

▪ Δεν παραδόθηκαν 2 πλήρεις φιάλες του σκευάσματος «IMIDAN 200 EC» χωρητικότητας 1 
λίτρου. Η εν λόγω ποσότητα δεν απαιτήθηκε να χρησιμοποιηθεί στον ψεκασμό. Το κόστος της 
προαναφερόμενης ποσότητας «IMIDAN 200 EC», προσδιορίζεται σε 26,70 ευρώ (ο υπολογισμός του 
κόστους του γεωργικού φαρμάκου έγινε βάσει της Απόφασης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αρ. πρωτ. 2243/191880/14-7-
2021, ΑΔΑ: ΨΕΣΣ4653ΠΓ-ΖΞ7, σε σχέση με την έγκριση προμήθειας υλικών δακοκτονίας, όπου η 
αξία 154.440 λίτρων σκευάσματος ανήλθε σε 1.822.392€, χωρίς ΦΠΑ 13%, ήτοι περίπου 13,35 
ευρώ/λίτρο, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

▪ Δεν παραδόθηκαν 11 κενές φιάλες του σκευάσματος «IMIDAN 200 EC», χωρητικότητας 1 
λίτρου. Η εν λόγω ποσότητα απαιτήθηκε να χρησιμοποιηθεί στον ψεκασμό καταπολέμησης του 
δάκου της ελιάς για το έτος 2021 (σημειώνεται πως για τον ψεκασμό απαιτήθηκε η χρήση 382 φιαλών 
«IMIDAN 200 EC» του 1L, ενώ επιστράφηκαν από τον ανάδοχο 371 φιάλες).  
Σε εφαρμογή του άρθρου 6 της προαναφερόμενης σύμβασης «Η μη επιστροφή των κενών δοχείων 
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων συνεπάγεται περικοπή της αμοιβής του εκτελεσθέντος έργου που 
αντιστοιχεί σε αυτά, που δεν επεστράφησαν…Εφόσον δεν έχει ακολουθηθεί η προαναφερόμενη 
διαδικασία, επιβάλλονται στον ανάδοχο οι κάτωθι κυρώσεις: i. πρόστιμο ίσο με την αξία του 
εντομοκτόνου για κάθε φιάλη που χορηγήθηκε για τον ψεκασμό και δεν επιστρέφεται στην αποθήκη 
(γεμάτη ή κενή) στο τέλος της περιόδου…»: 

α) η ποσότητα 11 λίτρων «IMIDAN 200 EC» αντιστοιχεί στο έργο ψεκασμού 3.055 ελαιόδενδρων. 
β) η αξία 11 λίτρων του γεωργικού φαρμάκου «IMIDAN 200 EC» προσδιορίζεται σε 146,85 ευρώ. 
 

▪ Με βάση το παρακάτω συγκεντρωτικό δελτίο ψεκασμών, ψεκάστηκαν 139.350 ελαιόδεντρα με 
300cc ψεκαστικού διαλύματος ανά δένδρο. 

 
 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1ου ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΑΠΟ 22/9/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 7/10/2021 

ΗΜ/ΝΙ
Α 

ΠΕΡΙΟΧΗ  

  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΨΕΚΑΣΘΕΝΤ

ΩΝ 
ΔΕΝΔΡΩΝ 

IMIDAN 
200 EC                        

(L) 

DECIS 
PROFI 
25 wg                       

(g) 

ENTOMEL
A 50SL                   

(L) 

ΨΕΚ. 
ΥΓΡΟ (L) 

22/Σεπ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΙΩΝ           

  Δ.Δ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 6,000 - 10,0 500 1.666 

  Δ.Δ. ΚΑΛΑΜΟΥ 21,500 - 36,0 1.800 6.000 

  
Δ.Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΩΡΩΠΟΥ 18,000 - 30,0 1.500 5.002 

  ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ           

  Δ.Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ 6,000 - 10,0 500 1.666 

24/Σεπ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΙΩΝ   -       

  Δ.Δ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 6,000 - 10,0 500 1.666 

  Δ.Δ. ΚΑΛΑΜΟΥ 29,000 - 48,0 2.400 8.000 

  
Δ.Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΩΡΩΠΟΥ 18,000 - 30,0 1.500 5.000 

  ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ   -       

  Δ.Δ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 18,000   30,0 1.500 5.000 

  Δ.Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ 12,000 - 20,0 1.000 3.333 

27/Σεπ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΙΩΝ           

  Δ.Δ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 18,000 - 30,0 1.500 5.000 

  Δ.Δ. ΚΑΛΑΜΟΥ 29,000 - 48,0 2.400 8.000 

  Δ.Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 18,000 - 30,1 1.503 5.010 
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ΩΡΩΠΟΥ 

  ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ           

  Δ.Δ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 18,000 - 30,0 1.500 5.000 

28/Σεπ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΙΩΝ           

  Δ.Δ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 18,000 - 30,0 1.500 5.000 

  Δ.Δ. ΚΑΛΑΜΟΥ 29,000 - 48,0 2.400 8.000 

  
Δ.Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΩΡΩΠΟΥ 12,500 - 20,9 1.046 3.488 

  ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ           

  Δ.Δ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 18,000 - 30,0 1.500 5.000 

  Δ.Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ 18,000 - 30,0 1.500 5.000 

29/Σεπ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΙΩΝ           

  Δ.Δ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 12,000 - 20,0 1.000 3.333 

  Δ.Δ. ΚΑΛΑΜΟΥ 27,000 - 45,0 2.250 7.500 

  ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ           

  Δ.Δ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 18,000 - 30,0 1.500 5.000 

  Δ.Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ 12,000 - 20,0 1.000 3.333 

05/Οκτ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΙΩΝ           

  Δ.Δ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - 350 20,0 1.000 3.335 

  ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ           

  Δ.Δ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ - 700 40,0 2.000 6.667 

  Δ.Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ - 350 20,0 1.000 3.333 

06/Οκτ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ           

  Δ.Δ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ - 520 29,3 1.465 4.883 

  Δ.Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ - 525 30,0 1.500 5.000 

07/Οκτ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ           

  Δ.Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ - 1055 60,8 3.041 10.135 

ΣΥΝΟΛΟ 382 3.500 836 41.805 139.350 

 
▪ Λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερόμενη σύμβαση αναφορικά με την απαίτηση του άρθρου 6 σε 

σχέση με την επιστροφή των κενών δοχείων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων «IMIDAN 200 EC», 
ο αριθμός των δένδρων που ψεκάστηκαν συνολικά αντιστοιχεί σε 136.295 ελαιόδεντρα (ήτοι 139.350 
ελαιόδεντρα μείον τα 3.055 ελαιόδεντρα). 

Β] ΠΟΙΟΤΙΚΑ: 
 
Στις 22/9/2021, ημ/νία έναρξης του 1ου δολωματικού ψεκασμού (αρ. πρωτ. 775902/21-9-2021 
έγγραφο της υπηρεσίας), δεν πραγματοποιήθηκε ψεκασμός στο ΔΔ του Γραμματικού (αρ. πρωτ. 
783089/22-9-2021 πρακτικό ελέγχου). Επιπλέον, στις 27/9/2021 δεν πραγματοποιήθηκε 
ψεκασμός στο ΔΔ του Μαραθώνα (αρ. πρωτ. 798791/27-9-2021 πρακτικό ελέγχου). Και στις δύο 
παραπάνω περιπτώσεις η μη διενέργεια των ψεκασμών οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργολάβου, 
καθώς αυτός δεν προσκόμισε σχετικά έγγραφα που να τεκμηριώνουν την ύπαρξη λόγων 
ανωτέρας βίας. Παρόλα αυτά, ο 1ος δολωματικός ψεκασμός ολοκληρώθηκε εντός του 
προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος σε όλα τα ΔΔ (Μαραθώνας, Γραμματικό, Καπανδρίτι, 
Κάλαμος και Μαρκόπουλο Ωρωπού), ενώ, όπως προαναφέρθηκε, η καθυστέρηση στην 
ολοκλήρωση του ψεκασμού δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργολάβου, αλλά σε δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες (βροχή, ισχυροί άνεμοι). 
 
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη α) τα στοιχεία της εφαρμογής παρακολούθησης των συσκευών 
GPS/GPRS τις ημέρες πραγματοποίησης των εφαρμογών δακοκτονίας, β) τα δεδομένα που 
καταγράφονται στο συγκεντρωτικό δελτίο 1ου ψεκασμού (βλ. παραπάνω), αναφορικά με τον 
αριθμό των ελαιόδεντρων που ψεκάστηκαν ανά ημέρα πραγματοποίησης εφαρμογής δακοκτονίας 
και ανά ΔΔ, γ) τα Πρακτικά ελέγχου με αρ. πρωτ. 783089/22-9-2021, 796308/27-9-2021 και 
798791/27-9-2021 και δ) το «Πρακτικό διαπίστωσης – πραγματοποίησης ψεκασμών δακοκτονίας 
1ου δολωματικού ψεκασμού» προκύπτει οι πραγματοποιηθείσες εφαρμογές του 1ου δολωματικού 
ψεκασμού κάλυψαν το σύνολο των ελαιόδεντρων στα ΔΔ του Μαραθώνα, Γραμματικού, 
Καπανδριτίου, Καλάμου και Μαρκοπούλου Ωρωπού. Αναφορικά λοιπόν με την απώλεια των 11 
κενών φιαλών του σκευάσματος «IMIDAN 200 EC», από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι η 
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ποσότητα σκευάσματος την οποία αυτές περιείχαν χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή 
ψεκαστικού διαλύματος το οποίο και εφαρμόστηκε στα ελαιόδεντρα. 
 
Γ] ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ: 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, γνωμοδοτεί ως ακολούθως: 
▪ Επιβολή έκπτωσης επί της συμβατικής αξίας, ανάλογης προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις 

σε σχέση με τους όρους της Διακήρυξης (αρ. 2/2021) και της Σύμβασης (αρ. 84/2021), ως προς τα 
εξής: 
 Απώλεια δύο (2) πλήρων φιαλών του σκευάσματος «IMIDAN 200 EC» χωρητικότητας 1 

λίτρου, ήτοι 26,70 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 Μη επιστροφή 11 κενών φιαλών του σκευάσματος «IMIDAN 200 EC» χωρητικότητας 1 λίτρου, 

ήτοι: 146,85 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
▪ Ο αριθμός των πληρωτέων ελαιοδέντρων αντιστοιχεί σε 136.295 ελαιόδεντρα (ήτοι 139.350 

ελαιόδεντρα μείον τα 3.055 ελαιόδεντρα που αντιστοιχούν στις 11 κενές φιάλες). 
▪ Οι παραπάνω διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αυτές μπορούν να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
Κατά συνέπεια, προκύπτει η καλή εκτέλεση των εργασιών. ] 

 
εισηγούμαστε 

 
Τη λήψη απόφασης περί:  

1. έγκρισης του από 8-11-2021 Πρακτικού προσωρινής παραλαβής της Ειδικής Επιτροπής 
Παρακολούθησης-Παραλαβής των εργασιών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην Π.Ε.Α.Α. 
και ως εκ τούτου την επιβολή έκπτωσης επί της συμβατικής αξίας ανάλογης προς τις 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις σε σχέση με τους όρους της υπ΄αριθμ. 84/2021 Σύμβασης , ως 
προς τα εξής: 

       α) Για την απώλεια δύο (2) πλήρων φιαλών του σκευάσματος «IMIDAN 200 EC» χωρητικότητας 
1 λίτρου  26,70 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  
       β) για τη μη επιστροφή έντεκα (11) κενών φιαλών του σκευάσματος «IMIDAN 200 EC» 

χωρητικότητας 1 λίτρου, 146,85 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 
       γ) για τη μη επιστροφή 11 κενών φιαλών, μείωση του   αριθμού των πληρωτέων ελαιοδέντρων 

από 139.350 σε 136.925 ελαιόδεντρα, δηλαδή 3.055 ελαιόδεντρα, των οποίων η αξία 
αντιστοιχεί σε 318,21 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  

2. σύνταξης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης-
Παραλαβής των εργασιών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην Π.Ε.Α.Α., δεδομένου ότι οι 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις δεν επηρέασαν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ.  84/2021 σύμβασης για την ανάθεση εργασιών καταπολέμησης του 
δάκου της ελιάς, προκειμένου να προστατευτούν οι ελαιοκομικοί τομείς της Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.) για το έτος 2021, σύμφωνα με τα όσα ανωτέρω 
εκτέθηκαν. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
 
 

1. Τη μη έγκριση του από 8-11-2021 Πρακτικού προσωρινής παραλαβής της Ειδικής Επιτροπής 
Παρακολούθησης-Παραλαβής των εργασιών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην Π.Ε.Α.Α. 
και ως εκ τούτου την μη επιβολή έκπτωσης του αναδόχου επί της συμβατικής αξίας ανάλογης 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις όπως αυτές αναφέρονται στο εν λόγω πρακτικό.  

2. Την έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την Ειδική Επιτροπή 
Παρακολούθησης-Παραλαβής των εργασιών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην Π.Ε.Α.Α., 
δεδομένου ότι οι διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις δεν επηρέασαν την καταλληλότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ.  84/2021 σύμβασης για την ανάθεση 
εργασιών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, προκειμένου να προστατευτούν οι ελαιοκομικοί 
τομείς της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.) για το έτος 2021. 
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➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος καθώς και το 
αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κα Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν από την ψηφοφορία. 

➢ Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατριβάνος Γεώργιος και 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος απέχουν από την ψηφοφορία. 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την 
ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Διαφωνούμε με την παράδοση του προγράμματος της 
δακοκτονίας σε ιδιώτες και γι’ αυτό θα καταψηφίσουμε. Θα πρέπει το πρόγραμμα να υλοποιείται 
από πλήρως στελεχωμένες και εξοπλισμένες κρατικές υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό, 
επιστημονικό, εργάτες και με την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού. Η εφαρμογή να γίνεται 
υπό τη συνεχή επίβλεψη γεωπόνων, να αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες που 
μπορούν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ακρίβεια στους ψεκασμούς (πχ drones) και προστασία 
του περιβάλλοντος - δημόσιας υγείας. Η παραγωγή ουσιαστικά παραμένει απροστάτευτη αφού 
το πρόγραμμα είναι υποταγμένο στο κέρδος του κάθε ιδιώτη. 

 
 

 
 
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

 
Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Καραμάνος Χρήστος  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Λογοθέτη Αικατερίνη  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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