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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 4

η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 189/2014 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 24/1/2014,  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 21/1/2014.  

 
Θέμα 42o  

Λήψη απόφασης για αποσφράγιση σε επόμενη συνεδρίαση, των οικονομικών προσφορών του 
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών καταπολέμησης κουνουπιών στην 
Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών για το έτος 2014, προϋπολογισμού 13.224,96€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χαράλαμπος Καραθάνος 

 Χρήστος Κουρούσης  
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Άννα Μεθυμάκη  

 Ελένη Ζαφειρίου 
Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

 Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα 
Τρουλάκη. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – 
όχι στο Μνημόνιο». 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου ενημερώνει τα μέλη για τη 
προσέλευση του τακτικού μέλους κ. Κουρούση και στη συνέχεια δίνει το λόγο στον κ. Κάββαλο, ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και τις όμοιες του Ν. 4071/2012. 

2. Το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων».  
3. Τον Ν.2362/95 « Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους»  
4. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/α/27.12.2010 Οργανισμός Περιφέρειας 

Αττικής), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44403/20-10-2011 Απόφαση (ΦΕΚ 2494/Β/04-
11-2011) και ισχύει 
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6. Την υπ’ αριθμ. 310/2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η 
σκοπιμότητα για εργασίες καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2014.  

7. Το υπ’ αριθμ. 12581/50/31-10-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με θέμα «Τεχνικές 
προδιαγραφές για την καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών για το έτος 2014» 

8. Το γεγονός ότι η ανάθεση των εν λόγω εργασιών κρίνεται μείζονος σημασίας για την προστασία 
της δημόσιας υγείας από τις εστίες μόλυνσης κουνουπιών.  

9. Το γεγονός ότι θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για τυχόν επαύξηση του αριθμού ψεκασμών ή την 
προσθήκη νέων περιοχών εντός της κάθε ψεκαζόμενης περιοχής λόγω των καιρικών συνθηκών 
που θα επικρατούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών. 

10. Την υπ’ αριθμ. 2475/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 
δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης  

11. Την υπ’ αριθμ. 225899/18-11-2013 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΒΛ127Λ7-ΟΘΩ)  
12. Την υπ’ αριθμ. 2956/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με 

την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της προκήρυξης του διαγωνισμού 
13. Το γεγονός ότι ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 10/1/2014, στον οποίο κατέθεσαν προσφορά 5 

εταιρείες και συγκεκριμένα: 

 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΑΕ 

 ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Σ. – ΜΕΜΙ Ρ. – ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΟΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ  

 ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ 

 ΒΑΡΕΛΑ Π. ΚΑΛΛΙΟΠΗ-TOTAL GREEN 

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-GENERAL CONTROL 
14. Το υπ’ αριθμ. 76/2014 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 

αποτελεσμάτων πρόχειρων διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης των 
Διευθύνσεων Οικονομικών Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα Αθηνών και της 
Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το οποίο:  
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 πέντε (5) 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 δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 
1. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΑΕ 
A. Δικαιολογητικά συμμετοχής: δεν διαπιστώθηκαν λάθη ή παραλείψεις. 
B. Τεχνική προσφορά: δεν διαπιστώθηκαν λάθη ή παραλείψεις. 
2. ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Σ. – ΜΕΜΙ Ρ. – ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΟΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ 
Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής: δεν διαπιστώθηκαν λάθη ή παραλείψεις. 
Β. Τεχνική προσφορά: Στην υπεύθυνη δήλωση που έχει προσκομίσει και αφορά σε αυτά που 
ζητούνται στο Παράρτημα Α΄, εδάφιο Γ, §5,6,7,8 της διακήρυξης, δεν αναγράφεται ημερομηνία. 
3. ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ 
Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής: δεν διαπιστώθηκαν λάθη ή παραλείψεις. 
Β. Τεχνική προσφορά: δεν διαπιστώθηκαν λάθη ή παραλείψεις. 
4. ΒΑΡΕΛΑ Π. ΚΑΛΛΙΟΠΗ-TOTAL GREEN  
Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής: Στις υπεύθυνες δηλώσεις που έχει προσκομίσει και αφορούν 
αυτά που ζητούνται στο Παράρτημα Α΄, εδάφιο Α, §6,7 της διακήρυξης, οι ημερομηνίες τους 
έχουν διορθωθεί με το χέρι από 09-01-2014 σε 10-01-2014. 
Β. Τεχνική προσφορά: Σε όλες τις υπεύθυνες δηλώσεις που έχει προσκομίσει και αφορούν 
αυτά που ζητούνται στο Παράρτημα Α΄, εδάφιο Γ, §1,5,6,7,8 της διακήρυξης, οι ημερομηνίες 
τους έχουν διορθωθεί με το χέρι από 09-01-2014 σε 10-01-2014. 
Σε καμία από αυτές τις διορθώσεις δεν υπάρχει δεύτερη υπογραφή και σφραγίδα του συντάκτη. 
5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-GENERAL CONTROL 
Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής: δεν διαπιστώθηκαν λάθη ή παραλείψεις. 
Β. Τεχνική προσφορά: δεν διαπιστώθηκαν λάθη ή παραλείψεις. 
Κατόπιν των παραπάνω η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 
Πρόχειρων Διαγωνισμών και των διαδικασιών Διαπραγμάτευσης των Διευθύνσεων 
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Οικονομικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου, Δυτικού Τομέα και της 
Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, γνωμοδοτεί ομόφωνα τα ακόλουθα :  
Α. Για την ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΑΕ γνωμοδοτεί ομόφωνα για την αποδοχή της προσφοράς. 
Β. Για την ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Σ. – ΜΕΜΙ Ρ. – ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΟΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ : 
- Δεδομένου ότι η ημερομηνία είναι βασικό στοιχείο μιας υπεύθυνης δήλωσης, η επιτροπή 
γνωμοδοτεί ομόφωνα για την απόρριψη της προσφοράς. 
Γ. Για την ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ γνωμοδοτεί ομόφωνα για την αποδοχή της προσφοράς. 
Δ.  Για την ΒΑΡΕΛΑ Π. ΚΑΛΛΙΟΠΗ-TOTAL GREEN γνωμοδοτεί ομόφωνα για την 
απόρριψη της προσφοράς, δεδομένου ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν 
σωστά συμπληρωμένες. 
Ε. Για την ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-GENERAL CONTROL γνωμοδοτεί 
ομόφωνα για την αποδοχή της προσφοράς. 
Συνεπώς, κατόπιν των παραπάνω η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και των διαδικασιών Διαπραγμάτευσης των 
Διευθύνσεων Οικονομικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου, Δυτικού 
Τομέα και της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, γνωμοδοτεί ομόφωνα για τη 
συνέχιση του διαγωνισμού. 
 

15. Κατόπιν ελέγχου που διενήργησε η Υπηρεσία στις προσφορές των εταιρειών α) 
ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Σ. – ΜΕΜΙ Ρ. – ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΟΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ και β) ΒΑΡΕΛΑ Π. ΚΑΛΛΙΟΠΗ-TOTAL GREEN, κρίνει για την εταιρεία 
ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Σ. – ΜΕΜΙ Ρ. – ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΟΕ, πως η παράληψη αναγραφής 
ημερομηνίας στην ΥΔ της παραγράφου Γ εδάφια 5, 6, 7 και 8 της Προκήρυξης του 
Διαγωνισμού, κεφάλαιο «Τεχνική Προσφορά», δεν συνιστά λόγο αποκλεισμού, καθώς αφενός, 
στην υπόψη ΥΔ έχει θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής με ημερομηνία 10/1/2014 και αφετέρου 
τα στοιχεία που αναγράφονται στην εν λόγω ΥΔ αφορούν σε δήλωση συμμόρφωσης της 
εταιρείας με τις απαιτήσεις της Προκήρυξης ως προς τον τρόπο εκτέλεσης των ζητούμενων 
εργασιών, εφόσον της ανατεθούν. Με τη συγκεκριμένη ΥΔ η εταιρεία δεσμεύεται για τη 
συνδρομή συγκεκριμένων προϋποθέσεων στο μέλλον και άρα στη συγκεκριμένη ΥΔ δεν 
συντρέχουν οι περιορισμοί που θέτει ο νομοθέτης ως προς τη βεβαίωση ύπαρξης ή μη 
καταδικών κλπ (βλ. ΥΔ του αρ. 6 παρ. β του Π.Δ. 118/2007). Επίσης, η Υπηρεσία κρίνει ότι η 
παράληψη αναγραφής ημερομηνίας σε μία εκ των εννέα συνολικά ΥΔ που κατέθεσε στον 
φάκελο της η εν λόγω εταιρεία, αποτελεί παράλειψη ελάσσονος σημασίας.  
Ως προς τις ΥΔ της εταιρείας ΒΑΡΕΛΑ Π. ΚΑΛΛΙΟΠΗ-TOTAL GREEN, η Υπηρεσία κρίνει πως 
η διόρθωση από τον συμμετέχοντα της ημερομηνίας υπογραφής των ΥΔ, εφόσον αφενός δεν 
οδηγεί σε ασάφεια των δηλωθέντων στοιχείων ή της προσφοράς (αρ. 12, παρ. 4 του Π.Δ. 
118/2007) και αφετέρου έλαβε χώρα κατά την προετοιμασία του φακέλου από τον 
προσφέροντα, δεν συνιστά λόγο αποκλεισμού της προσφοράς του.        

Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
Α) την αποδοχή των προσφορών των εταιρειών: 

 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΑΕ 

 ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Σ. – ΜΕΜΙ Ρ. – ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΟΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ  

 ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ 

 ΒΑΡΕΛΑ Π. ΚΑΛΛΙΟΠΗ-TOTAL GREEN 

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-GENERAL CONTROL 
καθώς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ο φάκελος τεχνικής προφοράς και των πέντε (5) εταιρειών 
πληρούν τους όρους της υπ’ αριθμ. 255855/23-12-2013 Προκήρυξης και  
Β) την αποσφράγιση, σε επόμενη συνεδρίαση, των οικονομικών τους προσφορών. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 

Α) την αποδοχή των προσφορών του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση 
εργασιών καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών για το 
έτος 2014, προϋπολογισμού 13.224,96€ (δεκατριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάεων ευρώ και 
ενενήντα έξι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, των εταιρειών: 

 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΑΕ 
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 ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Σ. – ΜΕΜΙ Ρ. – ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΟΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ  

 ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ 

 ΒΑΡΕΛΑ Π. ΚΑΛΛΙΟΠΗ-TOTAL GREEN 

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-GENERAL CONTROL 
καθώς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ο φάκελος τεχνικής προφοράς και των πέντε (5) εταιρειών 
πληρούν τους όρους της υπ’ αριθμ. 255855/23-12-2013 Προκήρυξης και  
 
Β) την αποσφράγιση, σε επόμενη συνεδρίαση, των οικονομικών τους προσφορών. 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης  
Βασίλειος Κόκκαλης  
Γεώργιος Καστρινάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χαράλαμπος Καραθάνος 
Χρήστος Κουρούσης 
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 
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