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Του  Πρακτικού αριθ.   13 /2012   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 

 
Αριθ. Απόφασης  253/2012 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού υπ’ αρ. 2 της Επιτροπής Αξιολόγησης δημόσιου 
διεθνούς    ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου/ων του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» για το έτος 2012. 
 
Στην  Κομοτηνή σήμερα στις 30 Απριλίου 2012  ημέρα Δευτέρα  και ώρα  15.00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης ύστερα   από  την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2919 /27-4-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου 
αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 177 του Ν. 
3852/2010. 
  Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη 
Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Αϊχάν 
Σιακήρ  μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής  μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 8) Χρήστος Τρέλλης 
μέλος. 
Απόντες ήταν: η κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος η οποία,  απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. 
  Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ  Φωτεινή Νταντή. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 253: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης διάταξης η  Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 27/4/2012 συνημμένο Πρακτικό 2 της επιτροπής 
αξιολόγησης Δημόσιου Διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου/ων του έργου με τίτλο: 
«Καταπολέμηση κουνουπιών στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη» για το έτος 2012. Στο πιο πάνω 
Πρακτικό αναφέρεται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης έλεγξε τις τεχνικές προσφορές ανά τμήμα του έργου:  
 Tμήμα Α:  «Παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών και διενέργεια από 

εδάφους παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας», 
προϋπολογισμού πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (580.000,00 ευρώ) πλέον του αναλογούντος 
ΦΠΑ, ήτοι επτακοσίων δέκα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (713.400,00 ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 Τμήμα Β: «Διενέργεια αεροψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών με την μέθοδο της 
προνυμφοκτονίας και περιορισμένης ακμαιοκτονίας», προϋπολογισμού τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων 
(420.000,00 ευρώ) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι πεντακοσίων δέκα έξι χιλιάδων εξακοσίων 
ευρώ (516.600,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

και από   τον έλεγχο των  τεχνικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού διαπίστωσε ότι 
και οι δύο  προσφορές ήτοι: 
1.  Της ατομικής επιχείρησης του κυρίου Χασκόπουλου Ευθύμιου με το διακριτικό τίτλο 
«ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», που εδρεύει στον Κρατικό Αερολιμένα «Μακεδονία» στη Θεσ/νίκη, και αφορά το 
Τμήμα Β: «Διενέργεια αεροψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών με την μέθοδο της 
προνυμφοκτονίας και περιορισμένης ακμαιοκτονίας» του έργου, και 
2.  Της Ανώνυμης  Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.», που εδρεύει  στη Θεσ/νίκη (Ν. 
Ρύσιο 57001 Θέρμη), και αφορά  το Tμήμα Α:  «Παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των 
κουνουπιών και διενέργεια από εδάφους παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας και 
υπολειμματικής ακμαιοκτονίας» του έργου,  
συγκεντρώνουν στη βαθμολογία τους ποσοστό μεγαλύτερο του 60% της βαθμολόγησης στο σύνολο των 
κριτηρίων και ανά κριτήριο 

Κατόπιν των παραπάνω η Υπηρεσία  
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση Πρακτικού υπ’ αρ. 2 της Επιτροπής Αξιολόγησης δημόσιου διεθνούς  ανοιχτού διαγωνισμού 
για την επιλογή αναδόχου/ων του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» για το έτος 2012 και συγκεκριμένα την αποδοχή και των δύο προσφορών για 
περαιτέρω αξιολόγηση με τις βαθμολογίες που αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω, ήτοι της προσφοράς της  
εν Θεσ/νίκη εδρεύουσας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» για το Τμήμα Α:  
«Παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών και διενέργεια από εδάφους 
παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας» του έργου με τίτλο: 

ΑΔΑ: Β4957ΛΒ-ΕΕΣ



«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» για το έτος 2012, και της 
προσφοράς της ατομικής επιχείρησης του κυρίου Χασκόπουλου Ευθύμιου με το διακριτικό τίτλο 
«ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» για το Τμήμα Β: «Διενέργεια αεροψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών με 
την μέθοδο της προνυμφοκτονίας και περιορισμένης ακμαιοκτονίας» του έργου με τίτλο: 
«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» για το έτος 2012.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά  από διαλογική  συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 
 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
    (με ψήφους  5 υπέρ ,3 λευκά) 

 
Έγκρίνει το Πρακτικό υπ’ αρ. 2 της Επιτροπής Αξιολόγησης δημόσιου διεθνούς  ανοιχτού διαγωνισμού για 
την επιλογή αναδόχου/ων του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» για το έτος 2012 και συγκεκριμένα; 
1. Αποδέχεται για περαιτέρω αξιολόγηση την προσφορά της  εν Θεσ/νίκη εδρεύουσας Ανώνυμης 

Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» για το Τμήμα Α:  «Παρακολούθηση από εδάφους 
των προνυμφών των κουνουπιών και διενέργεια από εδάφους παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, 
ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας» του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» για το έτος 2012,  

2. Αποδέχεται για περαιτέρω αξιολόγηση την προσφορά της ατομικής επιχείρησης του κυρίου 
Χασκόπουλου Ευθύμιου με το διακριτικό τίτλο «ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» για το Τμήμα Β: «Διενέργεια 
αεροψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας και 
περιορισμένης ακμαιοκτονίας» του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ  ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» για το έτος 2012.  
 

Μειοψήφησαν τα μέλη Κων/νος Μιχελής και Σταύρος Καβαρατζής  οι οποίοι ψήφισαν  Λευκό διότι 
θεωρούν ότι το έργο έχει είδη καθυστερήσει και το μέλος Χρήστος Τρέλλης ο οποίος ψήφισε Λευκό διότι 
διαφωνεί με την όλη διαδικασία και προτείνει να γίνει η καταπολέμηση κουνουπιών με άλλο τρόπο και όχι 
μέσω ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 253/2012. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 
 
 

ΠΑΥΛΟΣ  ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 

       
    ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ 

 
 
 
 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 
 
                                                                     ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ 

 
 

                                                                    
 

ΑΔΑ: Β4957ΛΒ-ΕΕΣ


