
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

(Ως προς την τιµή προσφοράς µε ΦΠΑ) 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα (09) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 37309/1261/07-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση του Πρακτικού 2/30-05-2011 (αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών) της 
Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη 
εργολάβου εκτέλεσης του έργου καταπολέµησης κωνοποειδών για το έτος 2011 στην 
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 
35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί 
αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων. 

6. Την αριθµ. 10/226/19-04-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε α) η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου καταπολέµησης κοινών και ανωφελών 
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κωνοποειδών, για το έτος 2011, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, στις υπαίθριες 
ενδοοικιακές και περιοικιακές εστίες, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, όπως θα 
υποδεικνύεται από τη ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, προϋπολογισµού € 40.000,00 και β) οι όροι της 
διακήρυξης, για τη διενέργεια του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, όπως 
αυτή συντάχθηκε από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

7. Την αριθµ. 12/290/13-05-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία Α) απορρίφθηκε η ένσταση της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ, ∆. ΛΙΑΚΟΣ – Α. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε.», κατά της συµµετοχής 
της  εταιρείας µε την επωνυµία «ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Σ.- ΜΕΜΙ Ρ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. Ο.Ε.», στον διαγωνισµό του θέµατος και Β) εγκρίθηκε το αριθµ. 
1/05-05-2011 Πρακτικό (έλεγχος δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) της 
Επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού του θέµατος, και έγιναν αποδεκτές 
στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού, στη φάση ανοίγµατος και αξιολόγησης των 
οικονοµικών προσφορών, οι προσφορές των εταιρειών «ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ», 
ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Σ.- ΜΕΜΙ Ρ.- ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. Ο.Ε., «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ», ∆. ΛΙΑΚΟΣ – Α. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε. και «AXIVEN ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ» Ν. 
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ, ενώ δεν έγινε αποδεκτή η προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία «Βio 
ΗΠΕΙΡΟΣ»,ΤΖΙΜΑΣ Σ. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 1467/03-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 37009/1253/06-06-2011 
στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάσθηκε το αριθµ. 2/30-05-
2011 Πρακτικό (αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών) της Επιτροπής του πρόχειρου 
µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού του θέµατος και εισηγείται την έγκρισή του. 

Σύµφωνα µε το ως άνω Πρακτικό, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, σε συνέχεια του αριθµ. 
13-5-2011πρακτικού Ι (έλεγχος δικαιολογητικών αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) το 
οποίο εγκρίθηκε µε την αριθµ.12/290/13-5-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
της Περιφ. Ηπείρου, προέβη στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών των τριών (3) εκ 
των τεσσάρων (4) διαγωνιζοµένων που πέρασαν επιτυχώς την πρώτη φάση του 
πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου καταπολέµησης κωνοποειδών, για το 
έτος 2011, στο Νοµό Άρτας, και κατέγραψε αυτές στον σχετικό πίνακα, ως εξής: 
«ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ», ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Σ.- ΜΕΜΙ Ρ.- ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. Ο.Ε. µε 
τιµή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ: € 23.000,00 «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», ∆. ΛΙΑΚΟΣ – 
Α. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε. µε τιµή προσφοράς µε ΦΠΑ: € 19.000,00 και «AXIVEN 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ» Ν. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ µε τιµή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ: € 25.000,00 
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει όπως µειοδότης αναδειχθεί η εταιρεία 
«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», ∆.ΛΙΑΚΟΣ – Α.ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε. µε τιµή προσφοράς 
19.000,00 € (µε Φ.Π.Α.). 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής, 
τόνισαν ότι για να έχει το έργο της καταπολέµησης των κωνοποειδών τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα, πρέπει οι αρµόδιες Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, να 
ασκήσουν αυστηρή επιτήρηση και επίβλεψη κατά την εκτέλεση του έργου από τον 
ανάδοχο που θα προκύψει από το σχετικό διαγωνισµό.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/363/09-06-2011) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το αριθµ. 2/30-05-2011 Πρακτικό (αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών) της 
Επιτροπής παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του πρόχειρου 
µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου καταπολέµησης κοινών και ανωφελών 
κωνοποειδών, για το έτος 2011, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, σύµφωνα µε το οποίο, η 
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Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προέβη στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των 
συµµετεχόντων των οποίων η προσφορά κρίθηκε αποδεκτή, κατά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών, βάσει του αριθµ. 1/13-5-2011 
Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) το οποίο 
εγκρίθηκε µε την αριθµ.12/290/13-5-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. Από την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών προέκυψε ότι η 
συµφερότερη είναι η προσφορά της εταιρείας «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», ∆. ΛΙΑΚΟΣ – 
Α. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε. µε τιµή προσφοράς € 19.000,00 µε ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του 
έργου καταπολέµησης κοινών και ανωφελών κωνοποειδών, για το έτος 2011, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, σύµφωνα µε το ανωτέρω αριθµ. 2/30-05-2011 Πρακτικό 
(αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών) της Επιτροπής παραλαβής, αποσφράγισης και 
αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισµού, στην εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», ∆. ΛΙΑΚΟΣ – Α. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε. η οποία προσκόµισε τα 
απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, η τεχνική της προσφορά ήταν πλήρης, ως 
προς τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει, όπως προβλέπονταν από τη σχετική 
διακήρυξη, η δε οικονοµική της προσφορά είναι η συµφερότερη, µε τιµή € 19.000,00 µε ΦΠΑ. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε τον ανωτέρω µειοδότη, για την εκτέλεση του έργου 
καταπολέµησης κοινών και ανωφελών κωνοποειδών, για το έτος 2011, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Άρτας.  
..................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

3. Καττής Νικόλαος,  
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 
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