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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 40η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2154/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 21-08-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 
465831 ορθή επανάληψη της πρόσκλησης του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 13-08-2019. 

Θέμα 22ο  
Έγκριση του υπ΄αριθμ. 70/2019 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού ανοικτού 
άνω των ορίων διαγωνισμού για την καταπολέμηση των κουνουπιών σε περιοχές της χωρικής 
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, κατά την τριετία 
2018-2020, Διακήρυξη 14/2017 (Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 51137). 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτρης  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 

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

 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών το (1) ένα έχει αντικατασταθεί από το αναπληρωματικό 
μέλος.  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 
εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής όπως διαβιβάστηκε με το  υπ’ αριθμ πρωτ: 
459748/ 09-08-2019 έγγραφο και στην οποία αναφέρονται τα εξής:  
 
Έχοντας υπόψη: 
1.  Το Ν.3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4071/11-04-2012 (ΦΕΚ 85 Α/11-4-2012) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.  Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/’Α/27-12-2010) - «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 44403/2011 απόφαση του Υπουργού 
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Εσωτερικών(ΦΕΚ 2494/’Β/4-11-2011) την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/’Β/14-12-2011) την 
υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΦΕΚ 4251/Β’/29-12-2016) και την υπ’αρ. 66313/24553/25-8-17 (ΦΕΚ Β΄ 3051/5-9-17) και ισχύει. 

3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5.  Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’161) και 
λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’74/26-03-2014). 

6. Το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α’/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών 
οργάνων και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Συμβάσεων». 

7. Το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α' 167) «Συντελεστές παρακράτησης φόρου». 
8. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16/2/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές». 

9.  Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.A/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του 1ου άρθρου του 
Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α/2014) και τον Ν. 4412/2016. 

10. Τον Ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
11. Τον Ν. 4071/2012 (Α' 85) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα διατάξεις της παρ.14 
του άρθρου 6. 

12. Τον Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 
του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

13. Τον Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

14. Τον Ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 46 του ν. 
3801/2009 (Α' 163) «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης». 

15. Τον Ν. 3172/2003 (Α' 197) «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

16. Τον Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
17. Τον Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και 

ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 7 και 13 έως 15. 
18. Τον α.ν. 2520/1940 (Α' 273) «Περί υγειονομικών διατάξεων». 
19. Το Π.Δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 
20. Το Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
21. Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία». 
22. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 118/2007 (Α' 150) «Κανόνες Δημοσιότητας». 
23. Την με αρ. 196/3-8-2017 (Β' 2824) Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 

και Ενημέρωσης «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων 
που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου». 

24. Την με αρ. 57654/22-5-2017 (Β' 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

25. Την με αρ. 56902/215/19-5-2017 (Β' 1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

26. Τη με αρ. πρωτ. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό 
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

27. Την με αρ. 1191/14-3-2017 (Β' 969) Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της 
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διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της 
παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)». 

28. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (Β' 401) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής 
επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα 
του Συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ και γ) 
την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών 
προσώπων ή ΝΠΙΔ». 

29. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Β' 1876) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων 
έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης του ψηφιακού 
πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών) ως 
Εντεταλμένων Γραφείων». 

30. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (Β' 1317) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο 
Έγγραφο». 

31. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β' 1301) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 

32. Την με αρ. Υ1/ΓΠ/104254/21-9-2011 (Β' 2109) Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης «Μέτρα προστασίας από την ελονοσία». 

33. Την με αρ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π.19010/6-3-2017 εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΩΔΣ0465ΦΥΟ-6ΧΝ) της Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας «Προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών, σχετική 
ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2017». 

34. Το με αρ. πρωτ. 2397/24568/3-3-2017 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Εγκεκριμένα σκευάσματα για την καταπολέμηση 
των κουνουπιών». 

35. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και 
το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της σχετικής διακήρυξης, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

36. Την αρ. οικ. 8840/13-1-2017 (Β' 39) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της 
Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε 
Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

37. Την υπ’αρ.οικ.48105/6-3-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 114/10-03-2017), όπως 
διορθώθηκε και ισχύει. 

38. Την υπ. αριθμ. 152/2017 (ΑΔΑ: ΨΚΝΟ7Λ7-Τ0Ω) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με 
τη συγκρότηση τριών συλλογικών οργάνων διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής  
Αττικής διάρκειας ενός έτους: α) Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και 
των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. για χρονικό διάστημα ενός έτους  αποτελούμενης 
από τρία μέλη, β) Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών της Π.Ε.Α.Α για χρονικό 
διάστημα ενός έτους και προσφυγών του Ν. 3886/2010, αποτελούμενης από τρία μέλη και γ) 
Τριμελούς επιτροπής παραλαβής της Π.Ε.Α.Α  για χρονικό διάστημα ενός έτους. 

39.  Την υπ’ αριθμ. 61/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η 
σκοπιμότητα και η δαπάνη για προμήθειες και υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής έτους 2017, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ. 125/2017 απόφαση. 

40.  Την υπ’ αριθ. 425/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την 
οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2018  και την 
υπ’αριθ.105159/36993/29-12-2017 Απόφαση Επικύρωσης  αυτού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής. 

41. Το γεγονός ότι η ανάθεση των εν λόγω εργασιών κρίνεται μείζονος σημασίας για την προστασία της 
δημόσιας υγείας από τις εστίες μόλυνσης κουνουπιών αφού εκτός από την όχληση που προκαλούν 
στον άνθρωπο μεταφέρουν και μεταδίδουν παθογόνα σοβαρότατων ασθενειών, όπως είναι η 
ελονοσία,  ο κίτρινος πυρετός, ο πυρετός του  Δυτικού Νείλου καθώς κ.α. Σύμφωνα με τον τομέα Ζ 
που αναφέρεται στο άρθρο 186 του Ν.3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 καθώς και με την περίπτωση 18 του 
άρθρου 79 της υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
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Διοίκησης Αττικής σχετικά με την «Έγκριση της υπ’ αρ.438/2016 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Αττικής» η εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών για την 
προστασία της Δημόσιας Υγείας αποτελεί αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής. Συνεπώς η εν λόγω δαπάνη είναι πλήρως λειτουργική για την 
Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής καθώς εξυπηρετεί τους σκοπούς της και συμβάλλει στην 
προστασία της δημόσιας υγείας. 

42. To με αρ. πρωτ. 3833/27-09-2017 έγγραφο  της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής  με το οποίο μας γνωστοποιήθηκαν ο 
αναλυτικός προϋπολογισμός καθώς και  οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του Προγράμματος 
Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής κατά  την 
τριετία 2018-2020. 

43. To με αρ. πρωτ. οικ. 20155/24-10-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας με το οποίο μας γνωστοποιήθηκαν οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του 
προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών σε περιοχές της χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής  για την τριετία 2018-2020. 

44. To με αρ. πρωτ. 4894/28-11-2017 έγγραφο  της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής. 

45. To με αρ. πρωτ. ΔΥ/28-11-2017 έγγραφο  της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής. 

46. Την με αρ. 2507/2017 Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΦΚΚ7Λ7-ΙΜΞ) της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης για την καταπολέμηση 
κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής  της Περιφέρειας Αττικής κατά την 
τριετία 2018-2020. 

47. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 213509/18-10-2017 (ΑΔΑ:Ω7ΥΜ7Λ7-9ΘΑ), Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
48. Την υπ’ αριθμ. 576/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 

οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού ύψους 6.000,00€ (έξι 
χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την πληρωμή των οριζόμενων εκ του νόμου 
δημοσιεύσεων στον Τύπο, σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας, για το έτος 2017. 

49. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 79073/12-04-2017 (ΑΔΑ:Ω84Α7Λ7-ΒΧΖ), Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
50. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 4127/04-01-2018 (ΑΔΑ:Ψ9Λ07Λ7-ΗΧΤ), Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
51. Την υπ΄αρ. 3236/2017 (ΑΔΑ:6ΒΣΙ7Λ7-Λ3Ψ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

εγκρίθηκαν οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της 14/2017 διακήρυξης. 
52. Την υπ΄αριθμ. 14/2017 Διακήρυξη με αρ.πρωτ.οικ.: 264948/21-12-2017. 
53. Το με αριθμό 2017-177814(17-723328-001) Αποδεικτικό ηλεκτρονικής αποστολής περίληψης της 

14/2017 διακήρυξης στην υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (SIMAP).  
54. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 4061/04-01-2018 (ΑΔΑ:Ω75Φ7Λ7-2Κ8), Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
55. Την υπ΄αρ. 116/2018 (ΑΔΑ:ΩΧΤΙ7Λ7-3ΑΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

αποφασίστηκε η συγκρότηση Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής του 
Προγράμματος  για την καταπολέμηση των κουνουπιών σε περιοχές της χωρικής αρμοδιότητας της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για την τριετία 2018-2020. 

56. Τo  υπ΄αριθμ. οικ. 268503/29-12-2017  έγγραφό μας προς την Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της 
Π.Ε.Α.Α.. 

57. Την μοναδική ηλεκτρονική προσφορά της Ένωσης εταιρειών «ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε.» και «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»  που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις 15-01-2018 και ώρα 01:23:50. 

58. Το υπ΄αριθμ. οικ.12852/18-01-2018  έγγραφό μας προς την Πρόεδρο της Τριμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών  
διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. με το οποίο διαβιβάστηκε o πρωτότυπος σφραγισμένος  φάκελος 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά της Ένωσης εταιρειών «ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε.» και 
«ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

59. To από 19/01/2017 αίτημα της προέδρου της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α.   

60. Το υπ΄αριθμ. οικ.15042/22-01-2018  έγγραφό μας προς την Ένωση εταιρειών «ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε.» και 
«ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

61. Το υπ΄αριθμ. 18015/25-01-2018 έγγραφo της Ένωσης εταιρειών «ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε.» και 
«ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». 

62. Το υπ΄αριθμ. οικ.18082/25-01-2018  έγγραφό μας προς την Πρόεδρο της Τριμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. 
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63. Το υπ΄αριθμ. 70/2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των    
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., καθώς και την Ορθή   
Επανάληψη του άνω πρακτικού ως προς την ορθή αναγραφή του ονόματος της εταιρείας ΙΝΣΕΚΟ 
και τη συμπλήρωση του πίνακα με την ημερομηνία και ώρα υποβολής της προσφοράς σύμφωνα με 
το οποίο η  ανωτέρω επιτροπή γνωμοδότησε  να προχωρήσει η διαδικασία στο επόμενο στάδιο 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης  της μοναδικής οικονομικής προσφοράς της ένωσης 
εταιρειών «ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε.» και «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στον ανωτέρω 
διαγωνισμό. 

64. Το υπ΄αριθμ. οικ 20725/29-01-2018  έγγραφό μας προς την Πρόεδρο της Τριμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. 

65. Το υπ΄αριθμ. οικ 20721/29-01-2018 έγγραφό μας προς την Ένωση εταιρειών «ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε.» και 
«ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». 

66. Το υπ΄αριθμ. 74/2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των    
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., σύμφωνα με το οποίο η  
ανωτέρω επιτροπή γνωμοδότησε  υπέρ της αποδοχής της Οικονομικής Προσφοράς 864.908,16 € 
χωρίς ΦΠΑ και 1.072.486,12€ με ΦΠΑ, της ένωσης εταιρειών «ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε.-ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ» και την ανάδειξή της ως μειοδότη, για την καταπολέμηση των 
κουνουπιών στις περιοχές της χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε.Α.Α. κατά τη τριετία 2018 έως 2020. 

67. Το γεγονός ότι για τον ανωτέρω αναφερόμενο διαγωνισμό κατατέθηκε μια και μοναδική        
προσφορά. 

68. Το γεγονός ότι βάσει των στοιχείων των υπ' αριθ. 21/2014, 23/2015 και 59/2016  (διετή χρονική 
διάρκεια)  Συμβάσεων για την καταπολέμηση των κουνουπιών σε περιοχές της  Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής οι οποίες έχουν ως εξής: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗ      
 21/2014  
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΣΥΜΒΑΣΗ  
 23/2015 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
59/2016  ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

1. 
 
 
 
 

Περιοχές – εστίες περιαστικά 
όλων των Δήμων 
Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής 
Αττικής.Ψεκαζόμενη έκταση 
από εδάφους: 
περίπου  750 στρ. 

     4.652,21€ 4.613,55      4.731,71 

2. 
 
 
 
 

Οικολογικά προστατευόμενες 
περιοχές (φυσικά 
συστήματα)Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής. 
Ψεκαζόμενη έκταση από αέρος 
: περίπου 2.000 στρ.  
(Εθνικό Πάρκο ΣΧΟΙΝΙΑ) 
 

15.488,00€ 15,360,00      15.378,05 

3. 
 
 
 
  

Οικολογικά προστατευόμενες 
περιοχές (φυσικά 
συστήματα)Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής. 
Ψεκαζόμενη έκταση από 
εδάφους : περίπου 2.500 στρ. 
 

9.680,00€ 9.600,00      9.857,72 

      η οικονομική προσφορά που υπέβαλε η ένωση εταιρειών «ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε.» και «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» δεν παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις από τις προγενέστερες υπ' αρ. 
21/2014, 23/2015, και 59/2016 συμβάσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της 
Περιφέρειας Αττικής σε σχέση με τα ζητούμενα στην υπ’ αριθμ. 14/2017 Διακήρυξη της Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. 

69. Την υπ΄αριθμ. 215/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
66Ε77Λ7-ΧΟΖ), περί έγκρισης των υπ΄αριθμ. 70/2018 και 74/2018  πρακτικά της Επιτροπής 
Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των  διαγωνισμών &   των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της 
Π.Ε.Α.Α. και ως εκ τούτου την αποδοχή της Οικονομικής Προσφοράς 864.908,16 € χωρίς ΦΠΑ και 
1.072.486,12€ με ΦΠΑ, της ένωσης εταιρειών «ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε.-ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & 
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ΣΙΑ ΕΕ» και την ανάδειξή της ως μειοδότη, για την καταπολέμηση των κουνουπιών στις περιοχές 
της χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε.Α.Α. κατά τη τριετία 2018 έως 2020. 

70. Το υπ΄αριθμ.οικ. 26633/06-02-2018 έγγραφό μας προς την ένωση εταιρειών «ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε.» και 
«ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με το οποίο τους διαβιβάσθηκε η υπ΄ αριθμ. 
215/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής & τους γνωστοποιήθηκε 
όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από 
λήψεως του παρόντος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

71. Την από 15/02/2018 αίτηση της ένωσης εταιρειών «ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε.-ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
& ΣΙΑ ΕΕ» που μας ενημερώνουν ότι η  άνω ένωσή τους που συμμετείχε στον ηλεκτρονικό ανοικτό 
άνω των ορίων διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την καταπολέμηση των κουνουπιών σε 
περιοχές της  Περιφερειακής Ενότητας  Ανατολικής Αττικής έχει συστήσει Κοινοπραξία ,  η οποία 
αποτελείται από τα ίδια μέλη της Ένωσης και τα ίδια ποσοστά συμμετοχής, με σκοπό την 
αποτελεσματικότερη εκτέλεση και διαχείριση της σύμβασης «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2018-2020» και αιτείται ενόψει των ανωτέρω 
η σύμβαση να συναφθεί με την Κοινοπραξία  με την επωνυμία «Κ/Ξ ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε –ΒΙΟΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε». 

72.  Το υπ΄αριθμ.οικ.35454/16-02-2018 έγγραφό μας προς την Πρόεδρο της Τριμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., περί ηλεκτρονικής αποσφράγισης του φακέλου «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης» , στις 22-02-2018 ημέρα  Πέμπτη ,με το οποίο διαβιβάστηκε o πρωτότυπος 
σφραγισμένος  φάκελος με δικαιολογητικά κατακύρωσης της Ένωσης εταιρειών «ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε.» και 
«ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» και επίσης διαβιβάστηκε το από 15/02/2018   άνω 
αίτημα  της ένωσης,   

73. Το υπ΄αριθμ.οικ. 35494/16-02-2018 έγγραφό μας προς την ένωση εταιρειών «ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε.» και 
«ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με το  οποίο ενημερώθηκαν ότι η ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» , θα γίνει στις 22-02-2018 ημέρα  
Πέμπτη, 

74. Το υπ΄αριθμ. 75/2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των    
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., σύμφωνα με το οποίο η 
ανωτέρω επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της κατακύρωσης στην «Κοινοπραξία ΙΝΣΕΚΟ 
Ε.Ε. –ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ       
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ»  στην τιμή 864.908,16 € χωρίς ΦΠΑ και 1.072.486,12€ με 
ΦΠΑ για την καταπολέμηση των κουνουπιών στις περιοχές της Π.Ε.Α.Α. κατά τη τριετία 2018 έως 
2020. Με την σημείωση ότι θα πρέπει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου ο οικονομικός φορέας 
να φροντίζει ώστε όλα τα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά να είναι σε ισχύ. 

75.  Την υπ΄αριθμ. 489/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
ΨΨΙΥ7Λ7-ΖΩ2), περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 75/2018   πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων των  διαγωνισμών &   των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. και ως εκ 
τούτου υπέρ της κατακύρωσης στην «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε. –ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ 
ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ» (που εδρεύει στην Ελευσίνα, Κίμωνος 44, Τ.Κ. 19200, τηλ. 2105549577 με ΑΦΜ 
997374856 και ΔΟΥ Ελευσίνας)  στην τιμή 864.908,16 € χωρίς ΦΠΑ και 1.072.486,12€ με ΦΠΑ για 
την καταπολέμηση των κουνουπιών στις περιοχές της Π.Ε.Α.Α. κατά τη τριετία 2018 έως 2020. Με 
την σημείωση ότι θα πρέπει κατά τη διάρκεια  εκτέλεσης του έργου ο  οικονομικός φορέας να 
φροντίζει ώστε όλα τα  δικαιολογητικά/ πιστο  ποιητικά να είναι σε ισχύ. 

76. Την υπ΄αριθμ. 76/2018 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
77. Το υπ΄αριθμ. οικ. 26633/06-02-2018 έγγραφό μας προς την «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε. - 

ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με το οποίο  διαβιβάσθηκε η υπ΄ αριθμ. 76/2018 
Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

78. Το υπ΄αριθμ. οικ. 62705/27-03-2018 έγγραφό μας προς την «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε. - 
ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με το οποίο  την καλούμε  να υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.       

79. Το υπ΄αριθμ. οικ 65088/30-03-2018  έγγραφό μας προς την Πρόεδρο της Τριμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., με το οποίο διαβιβάστηκε o πρωτότυπος σφραγισμένος  φάκελος 
με επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατέθεσε στην Υπηρεσία μας στις 
30/03/2018  η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε. -ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

80. Το υπ΄αριθμ. 76/2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών 
και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω επιτροπή 
γνωμοδότησε ομόφωνα να δοθεί εύλογη προθεσμία -προτείνουμε δεκαπέντε (15) ημέρες- στην 
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Κοινοπραξία ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε. –ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. και το διακριτικό τίτλο 
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ» ώστε να προσκομίσει τα ελλείποντα 
δικαιολογητικά. 

81. Το υπ΄αριθμ. οικ. 67491/03-04-2018 έγγραφό μας προς την «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε. - 
ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». 

82. Το υπ΄αριθμ. οικ. 72012/13-04-2018  έγγραφό μας προς την Πρόεδρο της Τριμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., με το οποίο διαβιβάστηκε o πρωτότυπος σφραγισμένος  φάκελος 
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών που κατέθεσε στην Υπηρεσία μας στις 12/04/2018  η 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε. -ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

83. Το υπ΄αριθμ. 77/2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των  διαγωνισμών 
και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω επιτροπή 
γνωμοδότησε ομόφωνα, να προχωρήσει η διαδικασία για την Κοινοπραξία ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε. –
ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. και το διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ».   

84. Την υπ΄αριθμ. 959/17-04-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ: Ψ2ΗΠ7Λ7-ΜΘ5), περί έγκρισης των 76/2018 & 77/2018 πρακτικών της επιτροπής 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των  διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της 
Π.Ε.Α.Α., αναφορικά με την αξιολόγηση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης και 
ως εκ τούτου να προχωρήσει η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης.  

85. Την υπ΄αριθμ. 22/20-04-2018 σύμβαση της Περιφέρειας Αττικής με την εν λόγω Κοινοπραξία 
(ΑΔΑΜ:18SYMV002979044). 

86. Tην υπ΄ αριθμ.119/2018 απόφαση της Ο.Ε. της Περιφέρειας Αττικής, περί συγκρότησης τριών (3) 
Επιτροπών για χρονικό  διάστημα  ενός  έτους (ΑΔΑ: Ω85Φ7Λ7-ΧΙΕ), όπως τροποποιήθηκε  με  την  
υπ΄ αριθμ.1360/2018  όμοια (ΑΔΑ:63ΗΩ7Λ7-7Η5), 

87. Το από 24-04-2018 έγγραφο της ανωτέρω Κοινοπραξίας, με το οποίο μας ενημερώνει για τρίτο 
αξιόπλοο ελικόπτερο με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. 

88. Το υπ΄αριθμ. οικ.79179/24-04-2018 έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο της Τριμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., με το οποίο διαβιβάστηκε η ενημέρωση και ο πρωτότυπος φάκελος με τα 
δικαιολογητικά. 

89. Το υπ΄αριθμ. 6/2018 πρακτικό της υπό στοιχείο 88 επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω 
επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα να συμπεριληφθεί στον εξοπλισμό το ελικόπτερο (SX-HCM) ως 
τεχνικό μέσο που συμβάλει στην βελτιστοποίηση των εφαρμογών. 

90. Την υπ΄αριθμ. 1043/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
Ψ5Π97Λ7-ΨΨΥ), περί έγκρισης του ανωτέρω υπ΄αριθμ. 6/2018 πρακτικού. 

91. Το υπ΄ αριθμ. οικ. 80304/25-04-2018 έγγραφό μας προς την ανάδοχο Κοινοπραξία, με το οποίο 
διαβιβάστηκε η ανωτέρω 1043/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.  

92. Το γεγονός ότι η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε. - ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., 
υπέβαλε στην Υπηρεσία μας (αριθμός πρωτ.: 45011/13-02-2019 σφραγισμένο φάκελο με 
επικαιροποιημένα έγγραφα.  

93. Το υπ΄ αριθμ. 45011/14-02-2019 έγγραφό μας, προς τον Πρόεδρο της επιτροπής αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., με 
το οποίο διαβιβάσαμε τον εν λόγω σφραγισμένο φάκελο, για περαιτέρω ενέργειες. 

94. Το υπ΄αριθμ. 67/2019 Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης της επιτροπής αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α, 
σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα, ότι η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ» αποτελεί καθολική διάδοχο και συνέχεια της 
ατομικής επιχείρησης του Χασκόπουλου Ευθυμίου, θεωρείται πλέον ο νέος «Υπεργολάβος» και 
κατόπιν τούτου δύναται να συνεχιστεί η εκτέλεση της υπ’αρίθ. 22/2018 Σύμβασης της 
«Κοινοπραξίας ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε. – ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο 
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ» με την Περιφέρεια Αττικής για την 
καταπολέμηση των κουνουπιών στις περιοχές της Π.Ε.Α.Α. κατά τη τριετία 2018 έως 2020. 

95. Την υπ΄αριθμ. 799/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
6ΜΒΞ7Λ7-3ΩΨ), περί έγκρισης του ανωτέρω 67/2019 Πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. 

96. Το υπ΄αριθμ. οικ. 89830/29-03-2019 έγγραφό μας προς: α) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε. – 
ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., β)  Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής της Π.Ε.Α.Α. - Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου & γ) Πρόεδρο της Τεχνικής 
Επιτροπής Παρακολούθησης- Παραλαβής του Προγράμματος για την καταπολέμηση των 
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κουνουπιών για την τριετία 2018-2020, με το οποίο διαβιβάστηκε η υπό στοιχείο 95 απόφαση, για 
ενημέρωση. 

97. Την με αριθμ. πρωτοκόλλου 96787/05-04-2019 αίτηση της αναδόχου Κοινοπραξίας, με την οποία 
κατέθεσε στην Υπηρεσία μας, το επικαιροποιημένο πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας για το 
ελικόπτερο SX-HBW.  

98. To υπ΄αριθμ. 96787/05-04-2019 έγγραφό μας, προς: α) Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε.Α.Α. - Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου & β) 
Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής του Προγράμματος για την 
καταπολέμηση των κουνουπιών για την τριετία 2018-2020, με το οποίο διαβιβάστηκε το υπό 
στοιχείο 97 επικαιροποιημένο πιστοποιητικό, για ενημέρωση. 

99. Το με αριθμ. πρωτ.(145260/25-4-2019) έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε.Α.Α., με τις συνημμένες σχετικές Εκθέσεις Αυτοψίας της Τεχνικής 
Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής του Προγράμματος Καταπολέμησης των κουνουπιών & 
το υπ΄αριθμ. 972/27-3-2019 έγγραφο της ανωτέρω Δ/νσης, περί τροποποίησης της σύμβασης 
καταπολέμησης των κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, κατά την τριετία 
2018-2020. 

100. Το υπ΄αριθμ. 164783/08-05-2019 έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο της επιτροπής 
αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της 
Π.Ε.Α.Α., με το οποίο διαβιβάσαμε τα υπό στοιχεία 99 έγγραφα & Εκθέσεις Αυτοψίας, για άμεσες 
περαιτέρω ενέργειες, λόγω του επείγοντος του θέματος. 

101. Το από 30-05-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής  
Υγιεινής της Π.Ε.Α.Α, προς τον Πρόεδρο της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων  
συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. 
102. Το υπ΄αριθμ. 69/2019 Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., σύμφωνα με το οποίο η 
ανωτέρω επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα να τροποποιηθεί, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, η υπ’αριθ. 22/20-04-2018 Σύμβαση καταπολέμησης κουνουπιών για τα έτη 2019 και 
2020 στην Π.Ε.Α.Α, και ανά έτος, ως εξής: επιπλέον έως δέκα (10) κύκλους εφαρμογών ψεκασμών 
κουνουπιών (προνυμφοκτονίες) από εδάφους για επεμβάσεις περιορισμένης έκτασης κι άμεσης 
κάλυψης, με οικονομική επιβάρυνση τιμής ανά κύκλο εφαρμογών 5.904,59€ (με ΦΠΑ) και συνολική 
αύξηση για τα δύο έτη 2019 και 2020 κατά 118.091,80€ στην αρχική αξία της Σύμβασης η οποία 
ήταν 1.072.486,12€. 

103. Tην υπ΄αριθμ. 1686/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ: 7Χ8Ξ7Λ7-Ε5Ρ), περί έγκρισης του ανωτέρω 69/2019 Πρακτικού & συμπληρωματικής 
έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 118.091,80€, για τα έτη 2019 & 2020, 
πλέον της εγκεκριμένης με την υπ΄αριθμ. 2507/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής(ΑΔΑ: ΩΦΚΚ7Λ7-ΙΜΞ), για την καταπολέμηση των κουνουπιών στις περιοχές 
της Π.Ε.Α.Α., με επιμερισμό ανά έτος ως εξής: Ε.Φ. 05072, ΚΑΕ 0879 <<Λοιπές αμοιβές όσων 
εκτελούν ειδικές υπηρεσίες>>, 59.045,90€ για το έτος 2019 & 59.045,90€ για το έτος 2020. 

104. Το υπ΄αριθμ. 401221/19-07-2019 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου και 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε.Α.Α, σύμφωνα με το οποίο προτείνεται η χρήση μίας(1) επιπλέον 
εφαρμογής από αέρος για το έτος 2019, λόγω ασυνήθιστων καιρικών φαινομένων που 
καταγράφηκαν πρόσφατα με υψηλές τιμές βροχόπτωσης σε όλες τις περιοχές εφαρμογής του 
προγράμματος, που είχαν ως αποτέλεσμα να κατακλυστούν με νερά τα φυσικά συστήματα 
αυξάνοντας  το  μέγεθος του έργου,  όπως επισημαίνεται και στην από 15-07-2019  έκθεση 
αυτοψίας της Τεχνικής Επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής του προγράμματος 
καταπολέμησης των κουνουπιών στην Π.Ε.Α.Α. 

105. Την υπ΄ αριθμ. 22/2018 Σύμβαση, στην οποία προβλέπονται ως ανώτατο όριο  έξι (6) 
εφαρμογές ψεκασμού από αέρος σε οικολογικά προστατευόμενες περιοχές (φυσικά συστήματα) της 
Π.Ε.Α.Α. ανά έτος. 

106. Το  γεγονός ότι  έχουν  ήδη  πραγματοποιηθεί  έξι (6) εφαρμογές ψεκασμών  από  αέρος  για  
το  έτος 2019. 

107. Το γεγονός ότι κατά το έτος 2018 δεν πραγματοποιήθηκε μία (1) εκ των έξι (6) προβλεπόμενων 
εφαρμογών  από αέρος, λόγω δυνατότητας προσβασιμότητας στον υδροβιότοπο με επίγεια 
ψεκαστικά συνεργεία, λόγω χαμηλής στάθμης των υδάτων, συνεπώς δεν δημιουργείται επιπλέον 
δαπάνη  στο  πλαίσιο  της 22/2018 Σύμβασης, 

108. Το  ότι  η  επιπλέον εφαρμογή προτείνεται  για  την προστασία της δημόσιας υγείας και την 
αποφυγή νοσηρών καταστάσεων με κίνδυνο εκδήλωσης κρουσμάτων, κυρίως  ελονοσίας, αλλά και 
άλλων νοσημάτων με κύριους διαβιβαστές ή ενδιάμεσους ξενιστές τα κουνούπια. 
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109. Την υπ΄αριθμ. 19652019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
Ω6ΧΡ7Λ7-Τ6Α), περί έγκρισης μίας (1) εφαρμογής  ψεκασμών  κουνουπιών  από  αέρος  στις  
περιοχές  αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α. κατά το έτος 2019, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε κατά το έτος 
2018, στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ.22/2018 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:18SYMV002979044) για την 
καταπολέμηση  κουνουπιών  στην  Π.Ε.Α.Α.  κατά  την  τριετία 2018-2020. 

110. Το υπ΄αριθμ. Δ.Υ/02-08-2019 έγγραφό μας, προς: α) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε. – 
ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., β)  Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής της Π.Ε.Α.Α. - Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου & γ) Πρόεδρο της Τεχνικής 
Επιτροπής Παρακολούθησης- Παραλαβής του Προγράμματος για την καταπολέμηση των 
κουνουπιών για την τριετία 2018-2020, με το οποίο διαβιβάστηκε η ανωτέρω 1965/2019 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, για ενημέρωση. 

111. Τα υπ΄αριθμ. 327669/27-06-2019 & 422426/26-07-2019 έγγραφά μας, προς τον Πρόεδρο της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών 
και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., με τα οποία διαβιβάστηκαν φάκελος δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας από την ανάδοχο εταιρεία <<ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε. – 
ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε>> και αφορούσε την αλλαγή υπεργολάβου στο 
αντικείμενο της χρήσης ελικοπτέρου, καθώς και επικαιροποιημένα δικαιολογητικά.    

112. Το υπ΄αριθμ. 87/07-08-2019 (αριθμ. πρωτ.: 453650/07-08-2019) έγγραφο της επιτροπής 
αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της 
Π.Ε.Α.Α., με το οποίο μας διαβιβάστηκε το υπ΄αριθμ. 70/2019 Πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο η 
ανωτέρω επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα:  

[Στην Παλλήνη στις 18 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε η συγκροτηθείσα με την 
υπ΄αριθμ. 119/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, Τριμελής Επιτροπή 
Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της 
Π.Ε.Α.Α, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 86/17-07-2019 πρόσκληση του Προέδρου της προαναφερόμενης 
επιτροπής, και σε συνέχεια της ανωτέρω συνεδρίασης συνήλθε εκ νέου, μετά την παραλαβή των 
ζητηθέντων δικαιολογητικών, στις 29 Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., προκειμένου να 
προβεί στην εξέταση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του νέου Υπεργολάβου της 
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΙΝΣΕΚΟ ΕΕ – ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», κατόπιν των από 27-
06-2019 και 26-07-2019 Διαβιβαστικών εγγράφων του Τμήματος Προμηθειών ΠΕΑΑ, στο πλαίσιο της 
υπ’αρίθ. 22/2018 σύμβασης για την «Καταπολέμηση των κουνουπιών στην Π.Ε.Α.Α κατά την τριετία 
2018-2020» Διακήρυξη 12/2017 «Καταπολέμηση των κουνουπιών σε περιοχές της χωρικής 
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής κατά τη τριετία 
2018 έως 2020, συμβατικής αξίας 1.072.486,12 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».  
 
1. Παπαδόπουλος Δημήτριος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Α.Α. του κλάδου Π.Ε Διοικητικού 
Οικονομικού, ως Πρόεδρος 
2. Καραγιάννη Χριστιάνα, υπάλληλος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της 
Π.Ε.Α.Α του κλάδου Π.Ε Διοικητικού Οικονομικού ως μέλος. 
3. Μπουζαλά Ελευθερία υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού, ως μέλος 
 
Επίσης, προσήλθε και παραβρέθηκε ως Γραμματέας της Επιτροπής ο Μαρκομανώλης Γεώργιος  
υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.Α.Α του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού. 
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  
1. Την υπ. Αριθ. 14/2017 διακήρυξη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών της 
Π.Ε.Α.Α.  
2. Την υπ’αριθμ. 22/2018 Σύμβαση  
3. Το με αριθμ. Πρωτ. 327669/27-06-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος με τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά 
της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΙΝΣΕΚΟ ΕΕ – ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» στο πλαίσιο της 
υπ’αριθμ. 22/2018 σύμβασης, σε έντυπη μορφή 
4. Το με αριθμ. Πρωτ. 422426/26-07-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της 
Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α με τα ζητηθέντα δικαιολογητικά  
5. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό 
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Εξέτασε τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου καταγράφονται στον 
πίνακα που ακολουθεί:  
 
Από την εξέταση αυτή διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:   
 

 ΟΝΟΜΑ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 
«ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε.-ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ» 

 Απαιτήσεις  Δικαιολογητικά/Ονομα ηλεκτρονικού αρχείου  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1 Δικαιολογητικό παρ. 9α.1 

της Διακήρυξης 
Απόσπασμα ποινικού μητρώου 
Χασκόπουλος Αθανάσιος 
Χασκοπούλου Ευαγγελία 

 
Αποδεκτό 
Αποδεκτά 

2 Δικαιολογητικό παρ. 9α.2 
της Διακήρυξης 
 

Ασφαλιστική Ενημερότητα 
 ΕΦΚΑ –ΙΚΑ 
ASNF ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΚΕ 
 
ΕΦΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
ASNF ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΚΕ 
 
Φορολογική Ενημερότητα  
ASNF ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΚΕ 
 

 
 
Αποδεκτά  
 
 
Αποδεκτό 
 
 
Αποδεκτά 
 

3 Δικαιολογητικό παρ. 9.α.3 
της Διακήρυξης 
 

Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί σε πτώχευση και δεν 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
Πιστοποιητικό μη πτωχευτικού συμβιβασμού 
Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική 
διαχείριση 
Πιστοποιητικό περί μη καταθέσεως δικογράφου 
συνδιαλλαγής - Εξυγίανσης 
ASNF ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΚΕ 
 

 
 
 
 
Αποδεκτά 

4 Δικαιολογητικό παρ. 9α.4 
της Διακήρυξης 

Πιστοποιητικό/Βεβαίωση οικείου επαγγελματικού 
μητρώου περί εγγραφής και ειδικού 
επαγγέλματος. 
ASNF ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΚΕ 
 

 
 
Αποδεκτό 
 

5 Δικαιολογητικό παρ. 9α.5 
της Διακήρυξης 

Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/86  
ASNF ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΚΕ 
 

 
Αποδεκτά 

6 Δικαιολογητικό παρ. 9α.6 
της Διακήρυξης 

Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/86  
ASNF ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΚΕ 
 

 
Αποδεκτά 

7 Δικαιολογητικό παρ. 9α.10 της Διακήρυξης, Ελικόπτερα βασικό & εφεδρικό 
Ελικόπτερο Πιστοποιητικό 

νηολογίου 
Πτητική 
Ικανότητα 

Άδεια τεχνικής  
εκμετάλλευσης 

Ασφαλιστήριο 
Συμβόλαιο 

Μισθωτήριο - 
Συμφωνητικό 

SX-HBW Αποδεκτό 
Ημ.Εκδ. 23-04-2019 

Ημ. Ληξης: 
02-04-2020 

Αποδεκτή 05-06-2020 Αποδεκτό 

SX-ΗΕΗ Αποδεκτό  
Ημ.Εκδ. 13-05-2019 

Ημ. Ληξης: 
28-02-2020 

Αποδεκτή 05-06-2020 Αποδεκτό 

8 Δικαιολογητικό παρ. 9α.13 της Διακήρυξης (Πιλότοι) 
Ονοματεπώνυμο Βιογραφικό Εμπειρία  Επαγγελματική άδεια –Τίτλοι Σπουδών 
Bangiev Ivan  Έχει 

προσκομισθεί  
Έχει 
προσκομισθεί  

31-01-2020  

Χασκοπούλου Ευαγγελία Αποδεκτά Αποδεκτά  30-06-2020 
9 Δικαιολογητικό παρ. 9α.15 

της Διακήρυξης 
Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας κατά  
ISO 9001:2015  
ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ  
ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε 
 

 
 
Αποδεκτά 

10 Δικαιολογητικό παρ. 9α.16 
της Διακήρυξης 
 

Άδεια καταπολέμησης τρωκτικών & εντόμων 
ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ  
ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε 
 

 
Αποδεκτά 

11 Δικαιολογητικό παρ. 9.β.2 
της Διακήρυξης 
 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής: 
Α) δεν τελεί υπό ειδική εκκαθάριση 
Β) δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ειδικής 
εκκαθάρισης 
ASNF ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΚΕ 

Αποδεκτά 
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Από τα ευρήματα της εξέτασης των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, διαπιστώθηκε η πληρότητα και 
ορθότητά τους και ότι η «ASNF ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΚΕ» πληροί τους όρους της υπ’αριθμ. 22/2018 
σύμβασης και με βάση τα ανωτέρω η επιτροπή  

γνωμοδοτεί ομόφωνα 
ότι η ASNF ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΚΕ αποτελεί το νέο «Υπεργολάβο» και κατόπιν τούτου δύναται να 
συνεχιστεί η εκτέλεση της υπ’αρίθ. 22/2018 Σύμβασης της «Κοινοπραξίας ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε. – 
ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ» με την Περιφέρεια Αττικής για την καταπολέμηση των κουνουπιών στις περιοχές της 
Π.Ε.Α.Α. της τριετίας 2018 -2020.] 

 
εισηγείται 

Την έγκριση του υπ΄αριθμ. 70/2019 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού 
ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού για την καταπολέμηση των κουνουπιών σε περιοχές της χωρικής 
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας  Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, κατά την 
τριετία 2018-2020, Διακήρυξη 14/2017 (Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 51137), με το οποίο γνωμοδοτεί 
ομόφωνα, ότι η ASNF ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΚΕ αποτελεί το νέο «Υπεργολάβο» και κατόπιν τούτου 
δύναται να συνεχιστεί η εκτέλεση της υπ’αρίθ. 22/2018 Σύμβασης της «Κοινοπραξίας ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε. – 
ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ» με την Περιφέρεια Αττικής για την καταπολέμηση των κουνουπιών στις περιοχές της 
Π.Ε.Α.Α. της τριετίας 2018 -2020, σύμφωνα με όσα ανωτέρω εκτέθηκαν. -  
 

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

 
Την έγκριση του υπ΄αριθμ. 70/2019 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού 
ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού για την καταπολέμηση των κουνουπιών σε περιοχές της χωρικής 
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας  Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, κατά την 
τριετία 2018-2020, Διακήρυξη 14/2017 (Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 51137), με το οποίο γνωμοδοτεί 
ομόφωνα, ότι η ASNF ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΚΕ αποτελεί το νέο «Υπεργολάβο» και κατόπιν τούτου 
δύναται να συνεχιστεί η εκτέλεση της υπ’αρίθ. 22/2018 Σύμβασης της «Κοινοπραξίας ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε. – 
ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ» με την Περιφέρεια Αττικής για την καταπολέμηση των κουνουπιών στις περιοχές της 
Π.Ε.Α.Α. της τριετίας 2018 -2020. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτρης  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Σαπουνά Αγγελική  
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος 
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