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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 1
η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 18/2014 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 10/1/2014,  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 7/1/2014.  

 

Θέµα 19
ο
 
 
 

Α) Έγκριση του πρακτικού αρ. 72/2013 της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής διαγωνισµών και 
των διαδικασιών διαπραγµάτευσης των ∆/νσεων οικονοµικών των περιφερειακών ενοτήτων 
κεντρικού, βόρειου, νότιου, δυτικού τοµέα Αθηνών και της ∆/νσης οικονοµικών της Περιφέρειας 
Αττικής για τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για  την ανάθεση εργασιών 
καταπολέµησης κουνουπιών στους ∆ήµους της Π.Ε. Νότιου Τοµέα Αθηνών. Β) Αποσφράγιση των 
τεσσάρων (4) οικονοµικών προσφορών και αποστολή αυτών στην Τριµελή Γνωµοδοτική Επιτροπή 
για αξιολόγηση. 
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Βασίλειος Κόκκαλης  

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Άννα Μεθυµάκη  

• Ιωάννης Αξαρλής  

• Χαράλαµπος Καραθάνος 
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ.: 

• Ιάκωβος Προµπονάς 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Γεώργιος Καστρινάκης  

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χρήστος Κουρούσης  

• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Παναγιωτόπουλος, εκπρόσωπος της εταιρείας: «GENERAL 

CONTROL» και η κα. Αναστασοπούλου Χαρίκλεια, εκπρόσωπος της εταιρείας: ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ 
(ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Σ. – ΜΕΜΙ Ρ. – ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. Ο.Ε.) 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. 
Μπακάλη, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής:  
 

Έχοντας υπόψη τα εξής: 
1. Τις διατάξεις του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Τις διατάξεις της αριθ. 44403/20-10-2011 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση 

τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής » (ΦΕΚ 
2494/Β΄/4-11-2011,όπως διορθώθηκε µε το ΦΕΚ 2822/Β΄/14-12-2011), µε την οποία 
εγκρίθηκε η τροποποίηση του Π.∆.145/2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27-12-2010) «Οργανισµός 
Περιφέρειας Αττικής». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄/1-2-1995) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και 
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-04-2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ). 

5. Τις διατάξεις του Π.∆.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών 
∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής 
του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015». 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο-Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 

8. Την 61/11-1-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί «µεταβίβασης αρµοδιοτήτων 
στους Αντιπεριφερειάρχες» (ΦΕΚ 18/τ.Β΄/14-01-2011), όπως τροποποιήθηκε µε τις 
υπ’αριθµ. 120400/29-11-2011 (ΦΕΚ 2973/Β/23-12-2011), Γ.Π. 46/20-3-2012 (ΦΕΚ 
950/Β/27-3-2012) και 16562 και 16577 Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 
223/Β/5-2-2013) και ισχύει. 

9. Τις διατάξεις του Π.∆. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-12-2010) Οργανισµός της Περιφέρειας 
Αττικής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Την υπ’ αριθµ. Υ1/Γ.Π.οικ.117443/11-12-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας µε θέµα 
«Πρόγραµµα καταπολέµησης των κουνουπιών, σχετική ενηµέρωση και προφύλαξη κοινού» 

11. Το υπ’ αριθµ. 10597/105456/12-10-2012 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων µε θέµα «Εγκεκριµένα σκευάσµατα για την καταπολέµηση των κουνουπιών». 

12. Την υπ’ αριθµ. Υ1/Γ.Π.οικ. 33743/10-04-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας µε  θέµα  
«Συµπληρωµατική εγκύκλιος-Υπενθύµιση εγκυκλίου για προγράµµατα καταπολέµησης των 
κουνουπιών», 

13. Το υπ’ αριθµ. 3277/36344/22-03-2013 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και  
Τροφίµων µε θέµα «Εγκεκριµένα σκευάσµατα για την καταπολέµηση των κουνουπιών», 

14. Την αρ. 310/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, (θέµα 2ο-Έγκριση 
σκοπιµότητας για εργασίες καταπολέµησης κουνουπιών έτους 2014) όπως τροποποιήθηκε 
µε την µε αρ. 340/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, 

15. Την µε αρ.2389/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, µε την 
οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 26.000,00 ευρώ, για την ανάθεση 
εργασιών για την καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τοµέα 
Αθηνών, µε τη διαδικασία της προκήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού.  

16. Την µε αρ. 2803/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, µε την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι του Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού. 

17. Την υπ΄αριθ.  215955/11-11-2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
18. Το αριθµ. 72/30-12-2013 Πρακτικό της Γνωµοδοτικής Επιτροπής σχετικά µε τα 

αποτελέσµατα του ανωτέρω διαγωνισµού σύµφωνα µε το οποίο πρακτικό: 

• Ενώπιον της υπηρεσίας κατατέθηκε εµπρόθεσµα µια (1) προσφορά της εταιρείας : 
1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - GENERAL CONTROL (αρ. πρωτ. : 255916 / 23-

12-2013) 

• Ενώπιον της επιτροπής υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα τρεις (3) προσφορές των εταιρειών : 
 

o ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ 
o ΒΑΡΕΛΑ Π. ΚΑΛΛΙΟΠΗ – TOTAL GREEN 
o ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ (ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Σ. – ΜΕΜΙ Ρ. – ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. Ο.Ε.) 

 
Η επιτροπή προχώρησε δηµόσια στην αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών µε τη 
σειρά µε την οποία κατατέθηκαν και µονόγραψε όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ανά 
φύλλο. 
Στην συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην µονογράφηση των σφραγισµένων φακέλων των 
οικονοµικών προσφορών των τεσσάρων (4) διαγωνιζοµένων και στην τοποθέτησή τους σε ένα νέο 
χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίστηκε, µονογράφηκε και παραδόθηκε στην υπηρεσία που 
διενεργεί το διαγωνισµό.  
Κατά τον έλεγχο των προσφορών διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 
 

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - GENERAL CONTROL 
A. ∆εν διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή λάθη στην προσφορά που µας προσκοµίστηκε. 

2. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ 
Α. Η προσφορά υποβλήθηκε µέσα σε χαρτόκουτο που δεν ήταν σφραγισµένο, περιείχε όµως 

σφραγισµένους τους φακέλους της προσφοράς. 
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Β. Το µέλος που ορίζεται ως αναπληρωµατικό επιστηµονικά υπευθύνου, δεν έχει προσκοµίσει 
υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της θέσης αυτής. Επισηµαίνουµε ότι δεν απαιτείται από τη 
διακήρυξη ορισµός αναπληρωµατικού επιστηµονικά υπευθύνου.  

Γ. Υπέβαλε δύο (2) φορές το ίδιο καταστατικό µε διαφορετική βεβαίωση κατάθεσης αυτού από το 
Πρωτοδικείο. 
3.  ΒΑΡΕΛΑ Π. ΚΑΛΛΙΟΠΗ – TOTAL GREEN 

Α. ∆εν διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή λάθη στην προσφορά που µας προσκοµίστηκε. 
4. ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ (ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Σ. – ΜΕΜΙ Ρ. – ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. Ο.Ε.) 

Α. ∆εν υπάρχει το αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης ορισµού επιστηµονικά υπευθύνου, µε 
στοιχεία επικοινωνίας και δήλωσης του προσώπου αυτού περί αποδοχής του ορισµού του.  
Κατόπιν των παραπάνω η Τριµελής Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων 
Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών και των διαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης των ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου, ∆υτικού Τοµέα και της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής, γνωµοδοτεί οµόφωνα τα ακόλουθα :  
1. Για την ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - GENERAL CONTROL: 
ότι αυτά που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο της προσφοράς και συγκεκριµένα τα αναγραφόµενα 
στην παράγραφο Α δεν συνιστούν λόγους απόρριψης της προσφοράς, και ως εκ τούτου 
γνωµοδοτεί οµόφωνα για την αποδοχή της προσφοράς. 
2. Για την ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ:  
ότι αυτά που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο της προσφοράς και συγκεκριµένα τα αναγραφόµενα 
στις παραγράφους Α, Β, και Γ δεν συνιστούν λόγους απόρριψης της προσφοράς, και ως εκ τούτου 
γνωµοδοτεί οµόφωνα για την αποδοχή της προσφοράς. 
3. Για την ΒΑΡΕΛΑ Π. ΚΑΛΛΙΟΠΗ – TOTAL GREEN:  
ότι αυτά που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο της προσφοράς και συγκεκριµένα τα αναγραφόµενα 
στην παράγραφο Α δεν συνιστούν λόγους απόρριψης της προσφοράς, και ως εκ τούτου 
γνωµοδοτεί οµόφωνα για την αποδοχή της προσφοράς. 
4. Για την ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ (ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Σ. – ΜΕΜΙ Ρ. – ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. Ο.Ε.):  
ότι αυτά που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο της προσφοράς και συγκεκριµένα τα αναγραφόµενα 
στην παράγραφο Α δεν συνιστούν λόγους απόρριψης της προσφοράς, και ως εκ τούτου 
γνωµοδοτεί οµόφωνα για την αποδοχή της προσφοράς. 
Συνεπώς, κατόπιν των παραπάνω η Τριµελής Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης 
Αποτελεσµάτων Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών και των διαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης των ∆ιευθύνσεων 
Οικονοµικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου, ∆υτικού Τοµέα και της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής, γνωµοδοτεί οµόφωνα για την συνέχιση του 
διαγωνισµού. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 Α) Την έγκριση του πρακτικού αρ. 72/2013 της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής διαγωνισµών 
και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης των ∆/νσεων οικονοµικών των περιφερειακών ενοτήτων 
κεντρικού, βόρειου, νότιου, δυτικού τοµέα Αθηνών και της ∆/νσης οικονοµικών της Περιφέρειας 
Αττικής για τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για  την ανάθεση εργασιών 
καταπολέµησης κουνουπιών στους ∆ήµους της Π.Ε. Νότιου Τοµέα Αθηνών για το έτος 2014 και   
Β) Την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των τεσσάρων (4) συµµετεχόντων και την 
διαβίβαση αυτών στην Τριµελή Γνωµοδοτική Επιτροπή για την αξιολόγησή τους. 
   Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 977804001, καταπολέµηση  κουνουπιών,   στον Ε.Φ.  04.072,      
Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2014. 

 
 

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

 

Α)  Την έγκριση του πρακτικού αρ. 72/2013 της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής διαγωνισµών 
και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης των ∆/νσεων οικονοµικών των περιφερειακών ενοτήτων 
κεντρικού, βόρειου, νότιου, δυτικού τοµέα Αθηνών και της ∆/νσης οικονοµικών της Περιφέρειας 
Αττικής για τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για  την ανάθεση 
εργασιών καταπολέµησης κουνουπιών στους ∆ήµους της Π.Ε. Νότιου Τοµέα Αθηνών για το 
έτος 2014 και   

Β)  Προβαίνει στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των κάτωθι τεσσάρων (4) 
συµµετεχόντων οι οποίοι συµµετείχαν στον διαγωνισµό για την ανάθεση εργασιών 
καταπολέµησης κουνουπιών στους ∆ήµους της Π.Ε. Νότιου Τοµέα Αθηνών για το έτος 2014 
και ανακοινώνει τις τιµές, ήτοι:  
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• ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - GENERAL CONTROL: 322,59€/ανά κύκλο 
εφαρµογής. 

• ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ  Α.Ε.Τ.Ε: 835,69€/ανά κύκλο εφαρµογής 

• ΒΑΡΕΛΑ Π. ΚΑΛΛΙΟΠΗ – TOTAL GREEN: 593,21€/ανά κύκλο εφαρµογής 

• ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ (ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Σ. – ΜΕΜΙ Ρ. – ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. Ο.Ε.)- 
597,54€/ανά κύκλο εφαρµογής 

 
Γ) την διαβίβαση αυτών στην Τριµελή Γνωµοδοτική Επιτροπή για την αξιολόγησή τους. 
 
    Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 977804001, καταπολέµηση  κουνουπιών,   στον Ε.Φ.  04.072,      

Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2014. 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 

 

 

 

 

   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης  

Βασίλειος Κόκκαλης  

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Άννα Μεθυµάκη  

Ιωάννης Αξαρλής 

Χαράλαµπος Καραθάνος  

Ιάκωβος Προµπονάς 
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