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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 1η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 7/2014 

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 8ο   

Έγκριση διενέργειας ∆ηµόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού και των όρων της υπ΄ αριθµ. 
1/2014 ∆ιακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου για την εφαρµογή του Προγράµµατος 
Καταπολέµησης των κουνουπιών σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής για το έτος 2014, συνολικού προϋπολογισµού 200.000,00€, συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. 
 
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. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. 
Μπεκούλη, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε µε το 
Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθµίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση 
και την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 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 «Κώδικας Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 21/τ.Α/1996), 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. Το Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 
2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 
Εµπορικές Συναλλαγές».  

11. Το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α./2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις 
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
16.11.2005». 

12. Την µε αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π. οικ. 117443/11-12-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & 
Ποιότητας Ζωής µε θέµα «Προγράµµατα Καταπολέµησης Κουνουπιών, σχετική ενηµέρωση 
και προφύλαξη του κοινού ». 

13. Την µε αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π. οικ. 33743/10-04-2013 συµπληρωµατική εγκύκλιο του Υπουργείου 
Υγείας & Ποιότητας Ζωής µε θέµα «Υπενθύµιση εγκυκλίου για προγράµµατα καταπολέµησης 
των κουνουπιών». 

14. Το µε αρ.πρωτ. 12919/151288/5-12-2013 έγγραφο της ∆/νσης Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε θέµα «Εγκεκριµένα 
σκευάσµατα για την καταπολέµηση των κουνουπιών». 

15. Η υπ’ αριθµ. Υ1/ΓΠ/104254/21-9-2011 (ΦΕΚ 2109/τ.Β/2011) Υγειονοµική ∆ιάταξη «Μέτρα 
προστασίας από την ελονοσία». 

16. Την µε αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π. οικ. 118894/23-12-2013 εγκύκλιο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγιεινής του 
Υπουργείου Υγείας & Ποιότητας Ζωής µε θέµα «Προγράµµατα Καταπολέµησης Κουνουπιών, 
σχετική ενηµέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2014». 

17. Το µε αρ. πρωτ. 3395/11-12-2013 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας, Κοινωνικής 
Μέριµνας, Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής µε το οποίο διαβίβασε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Προγράµµατος 
Καταπολέµησης των κουνουπιών στην Π.Ε. Νήσων για το έτος 2014. 

18. Την υπ’αριθ. 310/2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής µε 
θέµα «Έγκριση Σκοπιµότητας για εργασίες καταπολέµησης κουνουπιών έτους 2014». 

19. Την υπ’ αριθµ. 2361/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η 
δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την διενέργεια ∆ηµόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για την εφαρµογή του Προγράµµατος 
Καταπολέµησης των κουνουπιών σε περιοχές της Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το 
έτος 2014.  

20. Την µε αρ. πρωτ. 222909/14-11-2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (µε Α∆Α: ΒΛ1Φ7Λ7-
Ω5Η και Α∆ΑΜ: 13REQ001746347) ύψους 200.000,00€ στον ΚΑΕ 9778.08.00100Α του 
Ε.Φ.08072 του οικ. έτους 2013 από την αρµόδια Οικονοµική Υπηρεσία η οποία καταχωρήθηκε 
µε α/α 724 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υ.∆.Ε. 

21. Την υπ’ αριθµ. 2362/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η 
δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την πληρωµή της δηµοσίευσης στον Ελληνικό τύπο της 
Περίληψης ∆ιακήρυξης του ανωτέρω ∆ηµόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού.  

22. Την µε αρ. πρωτ. 222908/14-11-2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (µε Α∆Α: ΒΛ1Φ7Λ7-
0ΛΑ) ύψους 600,00€ στον ΚΑΕ 08410Α του Ε.Φ.08072 του οικ. έτους 2013 από την αρµόδια 
Οικονοµική Υπηρεσία η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 723 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωµής της Υ.∆.Ε. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
να αποφασίσει η Οικονοµική Επιτροπή για τα ακόλουθα: 
α) την διενέργεια ∆ηµόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για 
την εφαρµογή του Προγράµµατος Καταπολέµησης των κουνουπιών σε περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2014. Οι περιοχές που θα 
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καλυφθούν µε εφαρµογές από αέρος και εφαρµογές από εδάφους, µετά από σύµφωνη γνώµη 
της αρµόδιας Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης - Παραλαβής του Προγράµµατος, 
περιγράφονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα. 

 

 
∆ΗΜΟΣ 

 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ           
(σε m2) 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΣΗΜΕΙΑΚΩΝ 
ΕΣΤΙΩΝ 

Λίµνη Ψήφτας ή Βαλαριό 1.000.000  

Έλος- Θερµοκήπιο Μυλωνόπουλου 560  

Ρέµα Αγίων Αποστόλων 600  Ψήφτα   

Σηµειακές εστίες  στο αγροτικό 
σύστηµα  

  (5 Πηγάδια) 

Ρέµα-κανάλια παραλίας 7.756  

Ρέµα Βιδίου-χοιροστάσιο 200  Βίδι    

Κανάλι Αυγερινός 60  

Αγ. Σωτήρα   Έλος 13.000  

Παραλιακή ζώνη µε κανάλια (έως Βίδι) 143.000  

Κανάλι µε καλαµιώνες 465  Stella Maris   

Αποστραγγιστικά κανάλια 166  

Μεγάλο Ποτάµι (Γέφυρα) 1.000  

Αποχετευτικό κανάλι (∆ανόπουλος) 35  

Κανάλι-παιδική χαρά 150  

Μεγάλο Ποτάµι (Παραλία) 960  

Ποτάµι Λαρούς 150  

Καλλονή   

Σηµειακές εστίες  στο αγροτικό 
σύστηµα  

 (40 Πηγάδια)   

Τακτικούπολη  
Σηµειακές εστίες  στο αγροτικό 
σύστηµα  

 (8 Πηγάδια)   

Ποτάµι Καρατζά 7.500  

Φράγµατα 5.000  Καρατζάς  

Λιµνοδεξαµενή 77.000  

Φανάρι  Σηµειακή εστία-Κουλουπάδα 10  

Εποχιακά λιµνάζοντα νερά 1.000  

Αποστραγγιστικά κανάλια µε καλάµια 320  Άγιος Γεώργιος 
Μεθάνων  Σηµειακές εστίες  στο αγροτικό 

σύστηµα  
 (15 Πηγάδια)   

Βαθύ- Μεγαλοχώρι  
Σηµειακές εστίες  στο αγροτικό 
σύστηµα  

 (10 Πηγάδια)   

Μέθανα 
Σηµειακές εστίες  στο αστικό σύστηµα  
επί της παραλιακής ζώνης 

 
(12 Φρεάτια 
οµβρίων) 

Κανάλι Μπούγια 163  

Ελαιοτριβείο  (τάφρος) 180  

∆εξαµενή Υπουργείου Γεωργίας  
(∆ενδροκοµικός Σταθµός) 

240  

Σηµειακές εστίες  στο αστικό σύστηµα   
(50 Φρεάτια 
οµβρίων ) 

∆ΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ  
 

Γαλατάς   
  

Γλυφάδα 1.000  

∆ΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ Αλυκή Λιµνοθάλασσα  16.663  

Μαραθώνας   Εκβολές του ρέµατος Βιρού  8.190  
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 

Βαγία   Εκβολές  του ρέµατος Βαγίας 4.950  

Λιµενάρια   Λίµνη Αλυκής 54.000  

Μετόπη   Λίµνη Αλυκής 41.000  

 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 

 ∆ίαυλος Σκάλας Κανάλι 100  

Αµπελάκια  Αρχαίος Λιµένας Σαλαµίνας 12.000  

∆ΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ∆ηµοτικό Στάδιο 
«Αίαντα» 

Περιοχή εγγύς ∆ηµοτικού Σταδίου 
«Αίαντα» 

2.000  

 
Οι ψεκασµοί από αέρος θα πραγµατοποιούνται ανά δεκαπέντε (15) έως τριάντα (30) ηµέρες. 
Οι ψεκασµοί από εδάφους θα πραγµατοποιούνται ανά δεκαπέντε (15) έως εικοσιπέντε (25) 
ηµέρες. 
Οι ψεκασµοί από αέρος ή εδάφους θα πραγµατοποιούνται σε µικρότερα ή µεγαλύτερα χρονικά 
διαστήµατα από τα ανωτέρω αναφερόµενα, ανάλογα µε τα ευρήµατα που θα προκύπτουν κάθε 
φορά από την παρακολούθηση του πληθυσµού των προνυµφών και ακµαίων κουνουπιών, µε 
τις επικρατούσες υδρολογικές και µετεωρολογικές συνθήκες και την υπολειµµατικότητα του 
χρησιµοποιηθέντος σκευάσµατος, κατόπιν αξιολόγησης από την αρµόδια Τεχνική Επιτροπή 
Παρακολούθησης - Παραλαβής του Προγράµµατος Καταπολέµησης των κουνουπιών σε 
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων για το έτος 2014.  
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Ο συνολικός προϋπολογισµός είναι 162.601,63€ πλέον ΦΠΑ και 200.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (23%). Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής έτους 2014 και συγκεκριµένα τον Ε.Φ. 08 072  και 
ΚΑΕ 9778.08.00102. 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή/δαπάνη σε € πλέον ΦΠΑ 
από αέρος καθώς και η χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή/δαπάνη σε € πλέον ΦΠΑ από 
εδάφους (όχι το χαµηλότερο άθροισµα της δαπάνης αέρος και της δαπάνης εδάφους, όχι ο 
χαµηλότερος µέσος όρος της δαπάνης αέρος και της δαπάνης εδάφους). 
β) Την έγκριση των όρων της υπ αριθµ. 1/2014 ∆ιακήρυξης και της σχετικής περίληψης µε 
σύντµηση της προθεσµίας διενέργειας του ∆ιαγωνισµού από τριάντα 30 ηµέρες σε δεκαπέντε 
15 ηµέρες, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των υπόψη εργασιών εξαιτίας έντονης της 
αναπαραγωγής των προνυµφών κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο. Κατά συνέπεια, θα 
πρέπει µέχρι τις αρχές Μαρτίου να αναδειχτεί ανάδοχος για την εφαρµογή του Προγράµµατος 
Καταπολέµησης κουνουπιών σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων για το έτος 
2014.  
γ) την έγκριση δηµοσίευσης της Περίληψης της ∆ιακήρυξης σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές 
εφηµερίδες και σε µία τοπική ηµερήσια εφηµερίδα. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 
Α)  την έγκριση διενέργειας ∆ηµόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη 

αναδόχου για την εφαρµογή του Προγράµµατος Καταπολέµησης των κουνουπιών σε περιοχές 
της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2014. Οι περιοχές που 
θα καλυφθούν µε εφαρµογές από αέρος και εφαρµογές από εδάφους, µετά από σύµφωνη 
γνώµη της αρµόδιας Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης - Παραλαβής του Προγράµµατος, 
περιγράφονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα. 
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Σηµειακές εστίες  στο αγροτικό 
σύστηµα  

  (5 Πηγάδια) 

Ρέµα-κανάλια παραλίας 7.756  

Ρέµα Βιδίου-χοιροστάσιο 200  Βίδι    

Κανάλι Αυγερινός 60  

Αγ. Σωτήρα   Έλος 13.000  

Παραλιακή ζώνη µε κανάλια (έως Βίδι) 143.000  

Κανάλι µε καλαµιώνες 465  Stella Maris   

Αποστραγγιστικά κανάλια 166  

Μεγάλο Ποτάµι (Γέφυρα) 1.000  

Αποχετευτικό κανάλι (∆ανόπουλος) 35  

Κανάλι-παιδική χαρά 150  

Μεγάλο Ποτάµι (Παραλία) 960  

Ποτάµι Λαρούς 150  

Καλλονή   

Σηµειακές εστίες  στο αγροτικό 
σύστηµα  

 (40 Πηγάδια)   

Τακτικούπολη  
Σηµειακές εστίες  στο αγροτικό 
σύστηµα  

 (8 Πηγάδια)   

Ποτάµι Καρατζά 7.500  

Φράγµατα 5.000  Καρατζάς  

Λιµνοδεξαµενή 77.000  

Φανάρι  Σηµειακή εστία-Κουλουπάδα 10  

Εποχιακά λιµνάζοντα νερά 1.000  

Αποστραγγιστικά κανάλια µε καλάµια 320  Άγιος Γεώργιος 
Μεθάνων  Σηµειακές εστίες  στο αγροτικό 

σύστηµα  
 (15 Πηγάδια)   

Βαθύ- Μεγαλοχώρι  
Σηµειακές εστίες  στο αγροτικό 
σύστηµα  

 (10 Πηγάδια)   

∆ΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ  
 

Μέθανα 
Σηµειακές εστίες  στο αστικό σύστηµα  
επί της παραλιακής ζώνης 

 
(12 Φρεάτια 
οµβρίων) 
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Κανάλι Μπούγια 163  

Ελαιοτριβείο  (τάφρος) 180  

∆εξαµενή Υπουργείου Γεωργίας  
(∆ενδροκοµικός Σταθµός) 

240  

Σηµειακές εστίες  στο αστικό σύστηµα   
(50 Φρεάτια 
οµβρίων ) 

Γαλατάς   
  

Γλυφάδα 1.000  

∆ΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ Αλυκή Λιµνοθάλασσα  16.663  

Μαραθώνας   Εκβολές του ρέµατος Βιρού  8.190  
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 

Βαγία   Εκβολές  του ρέµατος Βαγίας 4.950  

Λιµενάρια   Λίµνη Αλυκής 54.000  

Μετόπη   Λίµνη Αλυκής 41.000  

 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 

 ∆ίαυλος Σκάλας Κανάλι 100  

Αµπελάκια  Αρχαίος Λιµένας Σαλαµίνας 12.000  

∆ΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ∆ηµοτικό Στάδιο 
«Αίαντα» 

Περιοχή εγγύς ∆ηµοτικού Σταδίου 
«Αίαντα» 

2.000  

 
Οι ψεκασµοί από αέρος θα πραγµατοποιούνται ανά δεκαπέντε (15) έως τριάντα (30) ηµέρες. 
Οι ψεκασµοί από εδάφους θα πραγµατοποιούνται ανά δεκαπέντε (15) έως εικοσιπέντε (25) ηµέρες. 
Οι ψεκασµοί από αέρος ή εδάφους θα πραγµατοποιούνται σε µικρότερα ή µεγαλύτερα χρονικά 
διαστήµατα από τα ανωτέρω αναφερόµενα, ανάλογα µε τα ευρήµατα που θα προκύπτουν κάθε 
φορά από την παρακολούθηση του πληθυσµού των προνυµφών και ακµαίων κουνουπιών, µε τις 
επικρατούσες υδρολογικές και µετεωρολογικές συνθήκες και την υπολειµµατικότητα του 
χρησιµοποιηθέντος σκευάσµατος, κατόπιν αξιολόγησης από την αρµόδια Τεχνική Επιτροπή 
Παρακολούθησης - Παραλαβής του Προγράµµατος Καταπολέµησης των κουνουπιών σε περιοχές 
της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων για το έτος 2014.  
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός είναι 162.601,63€ (εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες εξακόσια ένα ευρώ 
και εξήντα τρία λεπτά) πλέον ΦΠΑ και 200.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (23%). Η 
δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής έτους 2014 και 
συγκεκριµένα τον Ε.Φ. 08 072  και ΚΑΕ 9778.08.00102. 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή/δαπάνη σε € πλέον ΦΠΑ από 
αέρος καθώς και η χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή/δαπάνη σε € πλέον ΦΠΑ από εδάφους (όχι το 
χαµηλότερο άθροισµα της δαπάνης αέρος και της δαπάνης εδάφους, όχι ο χαµηλότερος µέσος 
όρος της δαπάνης αέρος και της δαπάνης εδάφους). 
 
Β)  Την έγκριση των όρων της υπ αριθµ. 1/2014 ∆ιακήρυξης και της σχετικής περίληψης µε 

σύντµηση της προθεσµίας διενέργειας του ∆ιαγωνισµού από τριάντα 30 ηµέρες σε δεκαπέντε 
15 ηµέρες, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των υπόψη εργασιών εξαιτίας έντονης της 
αναπαραγωγής των προνυµφών κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο. Κατά συνέπεια, θα 
πρέπει µέχρι τις αρχές Μαρτίου να αναδειχτεί ανάδοχος για την εφαρµογή του Προγράµµατος 
Καταπολέµησης κουνουπιών σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων για το έτος 
2014.  

 
Γ)  την έγκριση δηµοσίευσης της Περίληψης της ∆ιακήρυξης σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές 

εφηµερίδες και σε µία τοπική ηµερήσια εφηµερίδα. 
 
 
      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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