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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 7η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 362/2014 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 14/02/2014,  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 11/02/2014.  

 
Θέμα 16o  

Λήψη απόφασης περί αποδοχής του αριθμ. 1/2014 Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφορικά 
με τον Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό 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, Δ/ξη 1/2014 καθώς και λήψη απόφασης για την 
αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς. 
 
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 

 Άννα Μεθυμάκη  

 Ιωάννης Αξαρλής  

 Σπυρίδων Σπυρίδων  

 Χαράλαμπος Καραθάνος  

 Χρήστος Κουρούσης 

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
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 Διοίκησης – 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 Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

2. Το Π.Δ. 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.Δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 21/τ.Α/1996), όπως ισχύει. 

4. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ19/τ.Α/1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών 
θεμάτων». 

5. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α/10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 
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6. Το Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/τ.Α/19-07-1974) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

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

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

11. Την υπ’ αριθμ. 3014/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 
δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την παρούσα.  

12. Την με αρ. πρωτ. οικ. 831/2-1-2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 200.000,00€ 
στον ΚΑΕ 9778080010.02 του Ε.Φ.08072 του οικ. έτους 2014. 

13. Την υπ αριθμ. 7/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με θέμα 
«Έγκριση διενέργειας Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού και των όρων της υπ΄ 
αριθμ. 1/2014 Διακήρυξης 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.». 

14. Την υπ’ αριθμ. 1/2014 Διακήρυξη της Δ/νσης Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής - Τμήμα Προμηθειών. 

15. Το γεγονός ότι στις 10-2-2014, ημερομηνία διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού, κατέθεσαν 
εμπρόθεσμα ενώπιον της Γνωμοδοτικής Επιτροπής έγγραφες σφραγισμένες προσφορές οι 
κάτωθι: 
Α) η ατομική επιχείρηση « ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - GENERAL CONTROL – 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ». 
Β) η ένωση «ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ» και «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ». 

16. Το υπ’ αριθμ. 1/10-2-2014 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων των Δημόσιων Ανοικτών ή Διεθνών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Νήσων, σύμφωνα με το οποίο: 

 έγινε ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς της ατομικής 
επιχείρησης « ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - GENERAL CONTROL – 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ» και διαπιστώθηκε ότι τα προσκομισθέντα 

δικαιολογητικά του φακέλου τεχνικής προσφοράς σχετικά με τα ελικόπτερα και τους 
χειριστές τους εκτός των κάτωθι: 

1. του πιστοποιητικού πτητικής ικανότητας 
2. της άδειας επαγγελματία χειριστή ελικοπτέρου 
3. της υπεύθυνης δήλωση του χειριστή περί αποδοχής συμμετοχής του στο εν λόγω 

διαγωνισμό 
4. της σύμβασης μίσθωσης ελικοπτέρου 

είχαν εκδοθεί σε Κράτος εκτός Ελλάδος και δεν συνοδεύονταν από επίσημη μετάφραση 
στην Ελληνική γλώσσα όπως θα έπρεπε υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα 
με το άρθρο 3 της αρ. 1/2014 Διακήρυξης. 

 προτείνεται ομόφωνα ο αποκλεισμός από την συνέχεια του Διαγωνισμού της ατομικής 
επιχείρησης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - GENERAL CONTROL – 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ» σύμφωνα με τα ανωτέρω περιγραφόμενα. 

 έγινε ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς της ένωσης 
«ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ» και «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ» και 

διαπιστώθηκε ότι η προσφορά του πληρεί τους όρους της Διακήρυξης. 

 προτείνεται ομόφωνα η αποδοχή της προσφοράς της ένωσης «ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ» και «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ» και η αποσφράγιση του σφραγισμένου 

φακέλου της οικονομικής της προσφοράς επειδή υπάρχουν προηγούμενα συγκριτικά 
στοιχεία τιμών προηγούμενων διαγωνισμών, σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007, άρθρο 21 
παράγραφος η΄. 

 

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ7Λ7-ΘΥ2



 - 3 - 

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται 
 

να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για τα ακόλουθα: 
 

1. την αποδοχή του υπ’ αριθμ. 1/10-2-2014 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Δημόσιων Ανοικτών ή Διεθνών Διαγωνισμών και των 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Νήσων σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί για τα 
κάτωθι: 
Α) τον αποκλεισμό από την συνέχεια του Διαγωνισμού της ατομικής επιχείρησης « 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - GENERAL CONTROL – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ – 
ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ» επειδή τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά του φακέλου τεχνικής 

προσφοράς σχετικά με τα ελικόπτερα και τους χειριστές τους εκτός των κάτωθι: 
I. του πιστοποιητικού πτητικής ικανότητας 

II. της άδειας επαγγελματία χειριστή ελικοπτέρου 
III. της υπεύθυνης δήλωση του χειριστή περί αποδοχής συμμετοχής του στο εν λόγω 

διαγωνισμό 
IV. της σύμβασης μίσθωσης ελικοπτέρου 

είχαν εκδοθεί σε Κράτος εκτός Ελλάδος και δεν συνοδεύονταν από επίσημη μετάφραση 
στην Ελληνική γλώσσα, όπως θα έπρεπε υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 3 της αρ. 1/2014 Διακήρυξης. 
Β) την αποδοχή της προσφοράς της ένωσης «ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΨΕΚΑΣΜΩΝ» και «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ» και την αποσφράγιση του σφραγισμένου φακέλου της 

οικονομικής της προσφοράς επειδή: 
I. τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ο φάκελος τεχνικής προφοράς πληρούν τους όρους 

της Διακήρυξης 1/2014 και  
II. υπάρχουν προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία τιμών προηγούμενων διαγωνισμών, 

σύμφωνα με το Π.Δ 118/2007, άρθρο 21 παράγραφος η΄ 
 

2. την αποσφράγιση, σε επόμενη συνεδρίαση, από την Οικονομική Επιτροπή του 
σφραγισμένου φακέλου της οικονομικής της προσφοράς της ένωσης «ΒΑΡΕΛΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ» και «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ε.Ε. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ». 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 

1. την αποδοχή του υπ’ αριθμ. 1/10-2-2014 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Δημόσιων Ανοικτών ή Διεθνών Διαγωνισμών και των 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Νήσων σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί για τα 
κάτωθι: 
Α) τον αποκλεισμό από την συνέχεια του Διαγωνισμού της ατομικής επιχείρησης « 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - GENERAL CONTROL – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ – 
ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ» επειδή τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά του φακέλου τεχνικής 

προσφοράς σχετικά με τα ελικόπτερα και τους χειριστές τους εκτός των κάτωθι: 
I. του πιστοποιητικού πτητικής ικανότητας 

II. της άδειας επαγγελματία χειριστή ελικοπτέρου 
III. της υπεύθυνης δήλωση του χειριστή περί αποδοχής συμμετοχής του στο εν λόγω 

διαγωνισμό 
IV. της σύμβασης μίσθωσης ελικοπτέρου 

είχαν εκδοθεί σε Κράτος εκτός Ελλάδος και δεν συνοδεύονταν από επίσημη μετάφραση 
στην Ελληνική γλώσσα, όπως θα έπρεπε υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 3 της αρ. 1/2014 Διακήρυξης. 
Β) την αποδοχή της προσφοράς της ένωσης «ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΨΕΚΑΣΜΩΝ» και «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ» και την αποσφράγιση του σφραγισμένου φακέλου της 
οικονομικής της προσφοράς επειδή: 
III. τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ο φάκελος τεχνικής προφοράς πληρούν τους όρους 

της Διακήρυξης 1/2014 και  
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IV. υπάρχουν προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία τιμών προηγούμενων διαγωνισμών, 
σύμφωνα με το Π.Δ 118/2007, άρθρο 21 παράγραφος η΄ 

 
2. την αποσφράγιση, σε επόμενη συνεδρίαση, από την Οικονομική Επιτροπή του 

σφραγισμένου φακέλου της οικονομικής της προσφοράς της ένωσης: «ΒΑΡΕΛΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ» και «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ε.Ε. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ». 

 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Βασίλειος Κόκκαλης  
Γεώργιος Καστρινάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χαράλαμπος Καραθάνος  
Χρήστος Κουρούσης 
Ελένη Ζαφειρίου 
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