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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 40
η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1582/2013 

 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 26/07/2013,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.µ . ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση 
της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 23/07/2013.  

 

Θέµα 23
o  

 

Λήψη απόφασης περί αποδοχής του αριθµ. 3/2013 Πρακτικού Γνωµοδοτικής Επιτροπής αναφορικά 
µε την οριστική κατακύρωση του αποτελέσµατος του ∆ηµόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 
για την ανάδειξη εργολάβου επίγειων δολωµατικών ψεκασµών για την Καταπολέµηση του ∆άκου 
της Ελιάς σε περιοχές της Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2013, προϋπολογισµού 
144.552,99€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., ∆/ξη 2/2013. 
 
Παρόντες:  

• Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Γεώργιος Καστρινάκης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Ιωάννης Αξαρλής  

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης 
Τα αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ: 

• Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

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

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• Άννα Μεθυµάκη 

• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα Μαρία. 
 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης: «ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – 

ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στoν κ. Μπεκούλη, 
ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87/τ.α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 
4071/11.4.2012 (ΦΕΚ 85/τ.α/11-4-2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωµένη διοίκηση – Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

2. Το Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 44403/04-11-2011 (ΦΕΚ 2494/τ.Β/04-11-2011, 2822/τ.Β/14-12-
2011) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» 

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 100 του Π.∆. 30/1996 (ΦΕΚ 21/τ.Α/1996) «Κώδικας 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύει 
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4. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ19/τ.Α./ 1-2-1995) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρύθµιση συναφών 
θεµάτων» 

5. Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α./10-07-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)» 

6. Το Ν.∆. 496/1974 (ΦΕΚ 204/τ.Α/19-07-1974) «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

7. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/τ.Α/1995) «Περί ∆ηµόσιου, Λογιστικού ελέγχου και ∆απανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α/17-08-2010) «Περί 
∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Ευθύνης» 

8. Το Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 

9. Την υπ’ αριθµ. 35130/739/11-08-2010 (ΦΕΚ 1291/τ.β./11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του αρθρ. 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 που αφορούν 
στην προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 

10. Την υπ’ αριθµ. 614/2013 µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την παρούσα 

11. Την υπ αριθµ. 945/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής µε θέµα 
«Έγκριση διενέργειας ∆ηµόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη εργολάβου 
επίγειων δολωµατικών ψεκασµών για την Καταπολέµηση του ∆άκου της Ελιάς σε περιοχές της Π. Ε. 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2013, προϋπολογισµού 144.552,99€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., των όρων της υπ΄ αριθµ. 2/2013 ∆ιακήρυξης» 

12. Την µε αρ. πρωτ. 80369/22-4-2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (µε Α∆Α: ΒΕ567Λ7-ΩΕΣ) 
ύψους 144.552,99€ στον ΚΑΕ 08790Α του Ε.Φ.08072 του οικ. έτους 2013 από την αρµόδια 
Οικονοµική Υπηρεσία η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 373 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωµής της Υ.∆.Ε. 

13. Την υπ’ αριθµ. 2/2013 ∆ιακήρυξη της ∆/νσης Οικονοµικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής - 
Τµήµα Προµηθειών 

14. Το γεγονός ότι στις 6-6-2013 διενεργήθηκε ο ανωτέρω διαγωνισµός στον οποίο συµµετείχε µε 
έγγραφη σφραγισµένη προσφορά η επιχείρηση «ΒΑΡΕΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - 

Εφαρµογές Ψεκασµών, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Χονδρικό Εµπόριο 

Βιολογικών Ειδών»  

15. Το υπ’ αριθµ. 1α/6-6-2013 Πρακτικό της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων 
Ανοικτών / ∆ιεθνών ∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης της Π.Ε. Νήσων σύµφωνα 
µε το οποίο, 

• έγινε ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής της ανωτέρω επιχείρησης και διαπιστώθηκε ότι 
πληρούν τους όρους της ∆ιακήρυξης. 

• έγινε ο έλεγχος της τεχνικής προσφοράς της ανωτέρω επιχείρησης και διαπιστώθηκαν τα εξής: 
α) στην υπεύθυνη δήλωση του κ. Μπέη Παναγιώτη δεν αναφέρεται ο αριθµός κυκλοφορίας του 
οχήµατός του, ως όφειλε.  
β) οι περισσότερες υπεύθυνες δηλώσεις εκµίσθωσης Φ.Ι.Χ. αγροτικών αυτοκινήτων µε τα 
αντίστοιχα θεωρηµένα αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας του, που θα χρησιµοποιηθούν για 
την εκτέλεση των ψεκασµών, έχουν εκδοθεί για την µεταφορά αγροτικών προϊόντων παραγωγής 
του ιδιοκτήτη τους. 

• υπεβλήθη ερώτηµα στο Νοµικό Γραφείο Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων προκειµένου να διευκρινιστεί 
αν τα συγκεκριµένα Φ.Ι.Χ. µπορούν να µισθωθούν ως ψεκαστικά συγκροτήµατα / συνεργεία για 
ψεκασµό δακοκτονίας στα ελαιόδεντρα. 

16. Το υπ’ αριθµ. 1β/20-6-2013 Πρακτικό της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων 
Ανοικτών / ∆ιεθνών ∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης της Π.Ε. Νήσων σύµφωνα 
µε το οποίο, 

• λαµβάνοντας υπόψη την έγγραφη απάντηση του Νοµικού Γραφείου Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων ότι 
οι άδειες κυκλοφορίας των Φ.Ι.Χ. που κατέθεσε η ανωτέρω επιχείρηση για την συµµετοχή της 
στο ∆ιαγωνισµό συνάδουν απόλυτα µε το πνεύµα του νόµου και ουδεµία παράβαση υφίσταται 
εκ της συγκεκριµένης µοναδικής µειοδοτικής προσφοράς. 

•••• λαµβάνοντας υπόψη ότι η κα. Βαρελά Καλλιόπη προσκόµισε στις 17-6-2013 την υπεύθυνη 
δήλωση του κ. Μπέη Παναγιώτη όπου αναφέρεται ο αριθµός κυκλοφορίας του οχήµατός του, ως 
όφειλε, η  παράλειψη του οποίου της είχε γνωστοποιηθεί  µε έγγραφο της Γνωµοδοτικής 
Επιτροπής.  

• προτείνεται η αποδοχή της προσφοράς της επιχείρησης «ΒΑΡΕΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – Εφαρµογές Ψεκασµών, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Χονδρικό 

Εµπόριο Βιολογικών Ειδών» καθώς τα δικαιολογητικά συµµετοχής και ο φάκελος τεχνικής 
προφοράς, όπως συµπληρώθηκε, πληρούν τους όρους της αρ. 2/2013 ∆ιακήρυξης  

• προτείνεται η αποσφράγιση από την Οικονοµική Επιτροπή του σφραγισµένου φακέλου της 
οικονοµικής της προσφοράς της επιχείρησης «ΒΑΡΕΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – 

Εφαρµογές Ψεκασµών, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Χονδρικό Εµπόριο 

Βιολογικών Ειδών» επειδή 
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α) τα δικαιολογητικά συµµετοχής και ο φάκελος τεχνικής προφοράς πληρούν τους όρους της αρ. 
2/2013 ∆ιακήρυξης.  
β) υπάρχουν σχετικά µε το συγκεκριµένο πρόγραµµα «Καταπολέµησης ∆άκου», το οποίο 
εφαρµόζεται πανελλαδικώς και κατά έτος, προηγούµενα συγκριτικά στοιχεία τιµών 
προηγούµενων διαγωνισµών, σύµφωνα µε το Π.∆ 118/2007, άρθρο 21 παράγραφος η΄. 

17. Την υπ’ αριθµ. 1294/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία αποφασίστηκε : 
1. η αποδοχή των υπ’ αριθµ. 1α/6-6-2013 και 1β/20-6-2013 Πρακτικών της Γνωµοδοτικής 

Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Ανοικτών / ∆ιεθνών ∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών 
∆ιαπραγµάτευσης της Π.Ε. Νήσων 

2. η αποδοχή της προσφοράς της επιχείρησης «ΒΑΡΕΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – 

Εφαρµογές Ψεκασµών, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Χονδρικό Εµπόριο 

Βιολογικών Ειδών» επειδή 

α) τα δικαιολογητικά συµµετοχής και ο φάκελος τεχνικής προφοράς πληρούν τους όρους της αρ. 
2/2013 ∆ιακήρυξης  
β) υπάρχουν σχετικά µε το συγκεκριµένο πρόγραµµα «Καταπολέµησης ∆άκου», το οποίο 
εφαρµόζεται πανελλαδικώς και κατά έτος, προηγούµενα συγκριτικά στοιχεία τιµών 
προηγούµενων διαγωνισµών, σύµφωνα µε το Π.∆ 118/2007, άρθρο 21 παράγραφος η΄ 

3. η αποσφράγιση, σε επόµενη συνεδρίαση, από την Οικονοµική Επιτροπή του σφραγισµένου 
φακέλου της οικονοµικής της προσφοράς της επιχείρησης «ΒΑΡΕΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – Εφαρµογές Ψεκασµών, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Χονδρικό 

Εµπόριο Βιολογικών Ειδών»  

18. Την υπ’ αριθµ. 1348/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία αποσφραγίστηκε ο 
σφραγισµένος φάκελος της οικονοµικής προσφοράς της επιχείρησης «ΒΑΡΕΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – Εφαρµογές Ψεκασµών, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Χονδρικό 

Εµπόριο Βιολογικών Ειδών» προκειµένου να διαβιβαστεί στην Γνωµοδοτική Επιτροπή 
Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Ανοικτών / ∆ιεθνών ∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών 
∆ιαπραγµάτευσης της Π.Ε. Νήσων για την αξιολόγησή της. 

19. Το µε αρ. πρωτ. οικ. 132878/5-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Π.Ε. Νήσων – Τµήµα 
Προµηθειών µε το οποίο διαβιβάστηκε η πρωτότυπη Οικονοµική Προσφορά της ανωτέρω 
επιχείρησης στην Γνωµοδοτική Επιτροπή για την αξιολόγηση της. 

20. Το υπ’ αριθµ. 2/8-7-2013 Πρακτικό της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων 
Ανοικτών / ∆ιεθνών ∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης της Π. Ε. Νήσων, 
σύµφωνα µε το οποίο, 

• έγινε η αξιολόγηση της Οικονοµικής Προσφοράς της επιχείρησης «ΒΑΡΕΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – Εφαρµογές Ψεκασµών, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Χονδρικό 

Εµπόριο Βιολογικών Ειδών» 

• προτείνεται η προσωρινή κατακύρωση του αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού στην επιχείρηση 

«ΒΑΡΕΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – Εφαρµογές Ψεκασµών, Μελέτες 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Χονδρικό Εµπόριο Βιολογικών Ειδών» και στην τιµή της 
οικονοµικής της προσφοράς, ήτοι: 41.578,00€ πλέον ΦΠΑ ανά εφαρµογή και 140.949,42€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για το σύνολο των τριών εφαρµογών, υπό την προϋπόθεση ότι 
θα προσκοµίσει σε σφραγισµένο φάκελο τα έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται 
στο 3ο άρθρο παράγραφοι 2. και 3. του Παραρτήµατος Β΄ της ∆ιακήρυξης 2/2013 επί ποινή 
απαραδέκτου, εντός προθεσµίας 20 ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης στην επιχείρηση από την ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής - Τµήµα Προµηθειών. 

21. Την υπ’ αριθµ. 1426/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία αποφασίστηκε: 

• η αποδοχή του υπ’ αριθµ. 2/8-7-2013 Πρακτικού της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσµάτων Ανοικτών / ∆ιεθνών ∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης της 
Π.Ε. Νήσων 

• η προσωρινή κατακύρωση του αποτελέσµατος του ∆ηµόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη εργολάβου επίγειων δολωµατικών ψεκασµών για την 
Καταπολέµηση του ∆άκου της Ελιάς σε περιοχές της Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για 
το έτος 2013, προϋπολογισµού 144.552,99€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ(13%), ∆ιακήρυξη 
2/2013 στην επιχείρηση «ΒΑΡΕΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – Εφαρµογές Ψεκασµών, 

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Χονδρικό Εµπόριο Βιολογικών Ειδών» και στην 
τιµή της οικονοµικής της προσφοράς, ήτοι: 41.578,00€ πλέον ΦΠΑ ανά εφαρµογή και 
140.949,42€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για το σύνολο των τριών εφαρµογών, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα προσκοµίσει σε σφραγισµένο φάκελο τα έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως 
αυτά ορίζονται στο 3ο άρθρο παράγραφοι 2. και 3. του Παραρτήµατος Β΄ της ∆ιακήρυξης 
2/2013, εντός προθεσµίας 20 ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 
στην επιχείρηση από την ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής - Τµήµα 
Προµηθειών  
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22. Το υπ’ αριθµ. 3/22-7-2013 Πρακτικό της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων 
Ανοικτών / ∆ιεθνών ∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης της Π.Ε. Νήσων, το οποίο 
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, µε το οποίο, 

• έγινε ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιχείρησης «ΒΑΡΕΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – Εφαρµογές Ψεκασµών, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Χονδρικό 

Εµπόριο Βιολογικών Ειδών» 

• προτείνεται η οριστική κατακύρωση του αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού στην επιχείρηση 

«ΒΑΡΕΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – Εφαρµογές Ψεκασµών, Μελέτες 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Χονδρικό Εµπόριο Βιολογικών Ειδών» και στην τιµή της 
οικονοµικής της προσφοράς, ήτοι: 41.578,00€ πλέον ΦΠΑ ανά εφαρµογή και 140.949,42€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για το σύνολο των τριών εφαρµογών 

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται: 
να αποφασίσει η Οικονοµική Επιτροπή για τα ακόλουθα: 

1. την αποδοχή του υπ’ αριθµ. 3/22-7-2013 Πρακτικού της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσµάτων Ανοικτών / ∆ιεθνών ∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης της Π.Ε. 
Νήσων 

2. την οριστική κατακύρωση του αποτελέσµατος του Επαναληπτικού ∆ηµόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη εργολάβου επίγειων δολωµατικών ψεκασµών για την Καταπολέµηση 
του ∆άκου της Ελιάς σε περιοχές της Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2013, 
προϋπολογισµού 144.552,99€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ∆/ξη 2/2013 στην επιχείρηση 

«ΒΑΡΕΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – Εφαρµογές Ψεκασµών, Μελέτες Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων, Χονδρικό Εµπόριο Βιολογικών Ειδών» και στην τιµή της οικονοµικής της 
προσφοράς, ήτοι: 41.578,00€ πλέον ΦΠΑ ανά εφαρµογή και 140.949,42€ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ για το σύνολο των τριών εφαρµογών 
    

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 
η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

1. Την έγκριση του υπ’ αριθµ. 3/22-7-2013 Πρακτικού της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσµάτων Ανοικτών / ∆ιεθνών ∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης της Π.Ε. 

Νήσων, αναφορικά µε την οριστική κατακύρωση του αποτελέσµατος του ∆ηµόσιου Ανοικτού 
Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη εργολάβου επίγειων δολωµατικών ψεκασµών για 
την Καταπολέµηση του ∆άκου της Ελιάς σε περιοχές της Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής 
για το έτος 2013, προϋπολογισµού 144.552,99€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

2. την οριστική κατακύρωση του αποτελέσµατος του ανωτέρω Επαναληπτικού ∆ηµόσιου Ανοικτού 
Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού στην επιχείρηση: «ΒΑΡΕΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – Εφαρµογές 
Ψεκασµών, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Χονδρικό Εµπόριο Βιολογικών Ειδών» και στην 
τιµή της οικονοµικής της προσφοράς, ήτοι: 41.578,00€ (σαράντα µία χιλιάδες πεντακόσια εβδοµήντα 
οκτώ ευρώ) πλέον ΦΠΑ ανά εφαρµογή και 140.949,42€ (εκατόν σαράντα χιλιάδες εννιακόσια 
σαράντα εννιά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για το σύνολο των 
τριών εφαρµογών. 

 
  
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης 

Γεώργιος Καστρινάκης 

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Ιωάννης Αξαρλής  

Σπυρίδων Σπυρίδων 

Χαράλαµπος Καραθάνος 

Χρήστος Κουρούσης 

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

Νικόλαος Ανδρουλακάκης 
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