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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ    Α∆Α:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

    

Απόσπασµα Πρακτικού Νο 6/02-03-2018 
Αριθµός Απόφασης: 217/2018 

 
       Στο Ηράκλειο σήµερα Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00 συνήλθε σε 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήµατος 
Ηρακλείου, η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ. 42062/27-02-2018 
σε ορθή επανάληψη πρόσκληση της Προέδρου της. 

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά και τα 
αναπληρωµατικά µέλη, ήταν παρόντες: 

 

1 Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης 
ΠΕ Ρεθύµνου 

Πρόεδρος της 
Επιτροπής 

2 Καµπουράκης Λάµπρος Περιφερειακός Σύµβουλος Τακτικό Μέλος 

3 Κακογιαννάκης Νικόλαος »               » »               » 

4 Κώτσογλου Κυριάκος »               » »               » 

5 Ματαλλιωτάκης Γεώργιος »               » »               » 

6 ∆εικτάκης Ιωάννης »               » »               » 

7 ∆ανδουλάκης Κωνσταντίνος »               » »               » 

8 Τζεδάκης Σταύρος »               » Ως τακτικό µέλος 

 
    Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα τακτικά µέλη κ.κ. Μαρής Γεώργιος, και 
Γουλιδάκης Ιωάννης.  
         Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόµα οι κ.κ.:, Ραπτάκη Μαρία Προϊσταµένη 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικού ΠΚ, Επιτροπάκης Σπύρος Προϊστάµενος ∆/νσης Κοινωνικής 
Μέριµνας ΠΚ, Χατζηγιάννη Ελένη Προϊσταµένη ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού ΠΚ, Καµπάνης Νίκος Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας ΠΚ, 
Αλεξάκης Νικόλαος Προϊστάµενος Τµήµατος Τουρισµού ΠΕ Ηρακλείου, Βιδάκης 
∆ηµήτριος Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας ΠΕ 
Ηρακλείου, Τριαµατάκη Χαρά Προϊσταµένη Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων ΠΕ 
Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών ∆/νσης 
Οικονοµικού ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα Προϊσταµένη Τµήµατος Προσόδων & Περιουσίας 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικού ΠΚ, Καρούσου Αλίκη Υπάλληλος ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας ΠΚ, Ανδρουλακάκης Εµµανουήλ Νοµικός Σύµβουλος ΠΚ, Καλυκάκη Αρετή 
Υπάλληλος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού ΠΚ, Βρέντζου 
Ευαγγελία Υπάλληλος της ∆/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου και για την τήρηση των 
πρακτικών η Βαρδιάµπαση Νίκη, η Μουρτζάκη Μαρία και η Νικάκη ∆έσποινα, 
υπάλληλοι του Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ. 

Η Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ζήτησε από την 
Οικονοµική Επιτροπή να αποφανθεί για το κατεπείγον του παρακάτω θέµατος 
και τη συζήτησή του εκτός ηµερήσιας διάταξης.  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη 
ολοκλήρωσης των διαδικασιών του διαγωνισµού για λόγους δηµόσιας υγείας 
αποφάνθηκε οµόφωνα για το κατεπείγον του θέµατος και τη συζήτησή του εκτός 
ηµερησίας διάταξης. 
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Η Πρόεδρος της Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ (1ο έκτος ηµερήσιας διάταξης): Αποδοχή πρακτικού αξιολόγησης 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισµού για την 
παροχή υπηρεσιών «Ολοκληρωµένης καταπολέµησης κουνουπιών στην 
Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2018 - 2019» (αρ. διακηρ. 262002/07-12-2017). 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», 
β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», 
γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆Σ)». 
δ) του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών» 
ε) του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α): «Ρυθµίσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωµένη διοίκηση, ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»,  
στ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις, 
ζ) του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
∆ιατάκτες». 
η) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,  
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα. 

2. Το Π.∆. 149/2010: «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 242/27-12-
2010, τεύχος Α΄). 

3. Τη µε αριθµ. 25/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κρήτης, που 
αφορά στην εκλογή µελών της Οικονοµικής Επιτροπής για την Β΄ 
περιφερειακή περίοδο έως 31-08-2019. 

4. Τη µε αριθµ. πρωτ.: 53526/14-03-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που 
αφορά στον Ορισµό Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής. για την Β΄ 
περιφερειακή περίοδο έως 31-08-2019. 

5. Την αριθµ. 96/2015 απόφαση σε ορθή επανάληψη του ΠΣ (πρακτικό Νο 14/22-
12-2015), που αφορά τη Μεταβίβαση αρµοδιότητας του Περιφερειακού 
Συµβουλίου προς την Οικονοµική Επιτροπή, η οποία αφορά στον τρόπο 
εκτέλεσης των έργων του Ν. 3669/2008, προµηθειών και υπηρεσιών. 

6. To από 01-03-2018 Πρακτικό αξιολόγησης ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Ηλεκτρονικού διεθνή ανοιχτού διαγωνισµού προϋπολογιζόµενης δαπάνης 
1.000.000 € µε Φ.Π.Α. και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής για την ανάθεση υλοποίησης του 
έργου «Ολοκληρωµένη καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Κρήτης για τα 
έτη 2018 - 2019» (Αρ. ∆ιακ/ξης 262002/07-12-2017) σύµφωνα µε το οποίο: 
Στο Ηράκλειο σήµερα 01 Μαρτίου 2018 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ. συνήλθε 
στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Κρήτης, η επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 1228/2017 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης προκειµένου να 
αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  που υποβλήθηκαν 
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στον υπ. αριθ. 50355 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 262002/07-12-2017 
διακήρυξης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού Περιφέρειας Κρήτης. 
 
Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα παρακάτω µέλη: 
1.  Αβραµάκη Χρυσούλα, ΠΕ Γεωτεχνικών, ως πρόεδρος. 
2.  Χατζηπαναγιώτη Γιασεµή, ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού, ως τακτικό µέλος. 
3.  Πρωτογεράκη Ελευθερία, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων, ως τακτικό µέλος 
 
Η πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση πλειοψηφίας κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Τα µέλη της Επιτροπής προχώρησαν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του ανωτέρω 
διαγωνισµού µε τον κωδικό της Επιτροπής Αποσφράγισης καθώς και των 
απαραίτητων κωδικών, τους οποίους καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του 
συστήµατος µε τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό 
κωδικό πρόσβασης), και στη συνέχεια κατά τον έλεγχο και αξιολόγηση των 
ηλεκτρονικών και φυσικών αρχείων των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
διαπιστώθηκε ότι: 
ο οικονοµικός φορέας «ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» µε α/α προσφ. 84349 κατέθεσε 
νοµίµως και εµπρόθεσµα όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και σύµφωνα µε 
τους όρους της διακήρυξης και τις προϋποθέσεις συµµετοχής της αρ. 262002/2017 
διακήρυξης. 
Έπειτα από τα παραπάνω η Επιτροπή οµόφωνα γνωµοδοτεί για αποδοχή την 
προσφορά της εταιρείας «ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» (ΑΦΜ 099992420) και την 
κατακύρωση της σύµβασης στην εν λόγω εταιρεία, στο ποσό των 959.760,00 ευρώ 
(µε Φ.Π.Α.).   
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση για την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης και συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο κοινοποιεί 
στην Αναθέτουσα Αρχή για την λήψη απόφασης και την επικύρωση αυτού µε την 
απόφαση κατακύρωσης. 

7. Το µε αρ. πρωτ. 45969/02-03-2018 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού ΠΚ στο 
οποίο αναφέρονται τα παρακάτω: 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
(α) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  
(β) του Π.∆. 149/2010 (ΦΕΚ 242Α) «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε την αριθµ. 16721/28.12.2017 απόφαση της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 4403/2016 τ. Β).  
(γ)του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(δ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α ) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  
(ε) του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 
(στ) του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 
αυτού, 
(ζ) του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις». 
2. Την αριθµ. 1144/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για έγκριση 
διενέργειας διαγωνισµού και των όρων της διακήρυξης. 
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3. Την αριθµ. 262002/07.12.2017 διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών µε τίτλο: 
«Ολοκληρωµένη καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 
2018 - 2019» 
4. Το από 1 Μαρτίου 2018 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης δικαιολογητικών 
κατακύρωσης  
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
την αποδοχή του από 01 Μαρτίου 2018 πρακτικού της επιτροπής αποσφράγισης 
και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης σύµφωνα µε το οποίο η επιτροπή 
γνωµοδοτεί για την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας «ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Α.Ε.» (Α.Φ.Μ. 099772420) και την λήψη απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης 
για τη παροχή υπηρεσιών µε τίτλο: «Ολοκληρωµένη καταπολέµηση κουνουπιών 
στην Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2018 - 2019» στην εν λόγω εταιρεία, στο ποσό 
των 959.760,00 ευρώ (µε Φ.Π.Α.). 

8. Την εισήγηση του κ. Καµπάνη Νικόλαου Προϊστάµενου της ∆/νσης ∆ηµόσιας 
Υγείας ΠΚ, 

9. Τις απόψεις της Προέδρου και των µελών της Επιτροπής. 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Αποδέχεται το από 01 Μαρτίου 2018 πρακτικό της επιτροπής αποσφράγισης και 
αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού διεθνή 
διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών «Ολοκληρωµένης καταπολέµησης 
κουνουπιών στην Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2018 - 2019» (αρ. διακηρ. 
262002/07-12-2017) και κατακυρώνει την σύµβαση στην εταιρεία 
«ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» (Α.Φ.Μ. 099772420), µε ποσό 959.760,00 ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), σύµφωνα και µε όσα αναφέρονται στο 
σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 

 
 
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: 
Ηράκλειο, 02-03-2018 
 

Η Πρόεδρος της Οικονοµικής 
Επιτροπής 

 
 

Μαρία Λιονή 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύµνου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα Μέλη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής 
Λειτουργίας  
∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης 
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων 

           Ηράκλειο 06 Μαρτίου 2018 
Αρ. πρωτ.: 48361 
 

Ταχ. ∆/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες  
Τηλέφωνα 
e-mail 

:Πλατεία Ελευθερίας 
:712 01 
:Γιαννής ∆ηµήτριος  
:2813 400 228 
:tyso@crete.gov.gr 

ΠΡΟΣ:  1. ∆/νση Οικονοµικού ΠΚ  
2. Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Κρήτης 

 
 
ΚΟΙΝ:1. Αντιπεριφερειάρχες ΠΕ 

2. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας ΠΚ 
3.Τµήµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης ΠΚ 

 
ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση σε της αριθ. 217/2018 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

 Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθµ. 

217/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 6/02-03-2018), που 

αφορά στην Αποδοχή πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών «Ολοκληρωµένης 

καταπολέµησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2018 - 2019» (αρ. 

διακηρ. 262002/07-12-2017). 

 

                                                                             Ο Περιφερειάρχης Κρήτης 

 

Σταύρος Αρναουτάκης 
 
 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 
- Γραφείο Περιφερειάρχη 
- Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ 
- Εκτελεστικό Γραµµατέα ΠΚ  
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