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

Απόσπασµα Πρακτικού Νο 10/4-04-2018 
Αριθµός Απόφασης: 359/2018 

 
Στο Ηράκλειο σήµερα Μεγάλη Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 και ώρα 11:00 συνήλθε σε 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήµατος Ηρακλείου, 
η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ. 71554/30-03-2018 πρόσκληση 
σε ορθή επανάληψη 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 Μαρής Γεώργιος  Περιφερειακός Σύµβουλος Αντιπρόεδρος  

3 Καµπουράκης Λάµπρος »               » Τακτικό Μέλος           

4 Κακογιαννάκης Νικόλαος »               » »               » 

5 Κώτσογλου Κυριάκος »               » »               » 

6 Γουλιδάκης Ιωάννης »               » »               » 

7 ∆εικτάκης Ιωάννης »               » »               » 

8 ∆ανδουλάκης Κωνσταντίνος »               » »               » 

9 Ορφανός Στέλιος »               » Ως τακτικό µέλος 

 
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε  το τακτικό µέλος κ. Ματαλλιωτάκης Γεώργιος. 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόµα οι κ.κ.: Ξυλούρης Νίκος Αντιπεριφερειάρχης 
Τεχνικών Έργων ΠΚ, Κλάδος Μιχαήλ Περιφερειακός Σύµβουλος - Επικεφαλής 
Παράταξης «Ριζοσπαστική Συνεργασία Κρήτης», Φωτάκης Κων/νος Προϊστάµενος 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας ΠΚ, Καµπάνης Νίκος Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ηµόσιας 
Υγείας ΠΚ, Επιτροπάκης Σπύρος Προϊστάµενος ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας ΠΚ, 
Κουγιουµτζόγλου Ειρήνη Προϊσταµένη Τµήµατος Προϋπολογισµού και Λογιστικής 
∆ιαχείρισης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού ΠΚ, Σαρινάκη Μαρία Προϊσταµένη Τµήµατος 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας ΠΕ 
Ηρακλείου, Αλεξάκης Νίκος Προϊστάµενος Τµήµατος Τουρισµού ΠΕ Ηρακλείου, 
Μυλωνάκης Μιχαήλ Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών ∆/νσης Οικονοµικού ΠΚ, 
Τριαµατάκη Χαρά Προϊσταµένη Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, 
Ροβίθη Άννα Προϊσταµένη Τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος ∆νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 
Ηρακλείου, Πάγκαλος Γιώργος Υπάλληλος ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου, 
Ανδρουλακάκης Εµµανουήλ Νοµικός Σύµβουλος ΠΚ, Ζωνού-Μανουρά Μαρία Ιδιοκτήτρια 
προσφερόµενου προς µίσθωση ακινήτου, Καστρινάκης Αντώνιος (για θέµα 23) και για 
την τήρηση των πρακτικών η Βαρδιάµπαση Νίκη, η Μουρτζάκη Μαρία και η Κουτάντου 
Μαρία υπάλληλοι του Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη 
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της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Αποδοχή πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσµάτων του 
ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών µε 
τίτλο: «Ολοκληρωµένη καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Κρήτης 
για τα έτη 2018 - 2019» (Αρ. ∆ιακ/ξης 262002/07-12-2017) και αναµόρφωση του 
αποτελέσµατος κατακύρωσης. 
 
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∆ΗΣ)», 
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. Το από 3-4-2018 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού για τον Ανοιχτό διεθνή 
ηλεκτρονικού 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) (α/α συστ. 50355), σύµφωνα µε 
το οποίο: 
«Στο Ηράκλειο σήµερα 03 Απριλίου 2018 ηµέρα Μ. Τρίτη και ώρα 09.00 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 
γνωµοδοτήσει επί της βελτιωµένης οικονοµικής προσφοράς που υποβλήθηκε 
µέσω της λειτουργίας του συστήµατος «Επικοινωνία» του α/α 50355 
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ηλεκτρονικού διαγωνισµού από την εταιρεία «ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.», κατόπιν 
της αρ. 70650/30.03.2018 πρότασης της Αναθέτουσας Αρχής και να 
γνωµοδοτήσει επ΄ αυτής.   
Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα παρακάτω µέλη: 
1.  Αβραµάκη Χρυσούλα, ΠΕ Γεωτεχνικών, ως πρόεδρος. 
2.  Χατζηπαναγιώτη Γιασεµή, ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού, ως τακτικό µέλος. 
3.  Ταβερναράκη Νίκη, ΠΕ Γεωπόνων, ως αναπληρωµατικό µέλος 

 
Η επιτροπή συνδέθηκε στο Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µε τα διαπιστευτήρια της, (όνοµα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε α/α 
50355 και στη συνέχεια µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
συστήµατος είχε πρόσβαση στο περιεχόµενο του από 30.03.2018 µηνύµατος της 
αναδόχου εταιρείας του διαγωνισµού «ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» σύµφωνα µε το 
οποίο η εταιρεία υπέβαλλε βελτιωµένη οικονοµική προσφορά, ψηφιακά 
υπογεγραµµένη, κατόπιν πρότασης της Αναθέτουσας Αρχής που της 
κοινοποιήθηκε µε το αριθµ. 70650/30.03.2018 έγγραφο. 

Στην συνέχεια η Επιτροπή προκειµένου να γνωµοδοτήσει επί της βελτιωµένης 
οικονοµικής προσφοράς που κατατέθηκε από την ανάδοχο εταιρεία του 
διαγωνισµού έλαβε υπόψη της: 

α) Την αριθµ. 217/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα  του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισµού 
µε τίτλο «Ολοκληρωµένη καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Κρήτης για 
τα έτη 2018 - 2019» στην εταιρεία «ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» στο ποσό 959.760 € 
µε το ΦΠΑ. 
β) Το αριθµ. 58718/16.3.2018 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας µε το οποίο 
ενηµερώνει την ∆/νση Οικονοµικού ότι εκ παραδροµής στην διακήρυξη ορίστηκε 
διάρκεια υλοποίησης του έργου τα δυο έτη αντί των τεσσάρων όπως αρχικά είχε 
ενταχθεί στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων χωρίς τροποποίηση του 
τεχνικού δελτίου του έργου.   
γ) Επειδή από τα ανωτέρω τίθενται λόγοι νοµιµότητας και κανονικότητας της 
δαπάνης και προκειµένου να αποφευχθεί η µαταίωση και επανάληψη του 
διαγωνισµού, γεγονός που θα έχει σαν αποτέλεσµα να µην τηρηθούν τα 
χρονοδιαγράµµατα εφαρµογής του προγράµµατος καταπολέµησης κουνουπιών 
για το 2018  και να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα εν τη γενέσει του µε συνέπεια 
την εµφάνιση άκρως επικίνδυνων κρουσµάτων στην δηµόσια υγεία του τοπικού 
πληθυσµού  η αναθέτουσα αρχή διαβίβασε την αριθµ. 75650/30.3.2018 πρόταση 
στην ανάδοχο εταιρεία «ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» προκειµένου να υποβάλει 
βελτιωµένη οικονοµική προσφορά προκειµένου το συµβατικό ποσό να 
καλύπτεται από τις εγκεκριµένες και διαθέσιµες πιστώσεις. 
δ) Την από 30.3.2018 βελτιωµένη οικονοµική προσφορά της αναδόχου εταιρείας  
«ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» η οποία ανέρχεται στο ποσό των 748.960 € (µαζί µε το 
ΦΠΑ) µε την οποία αναλαµβάνει την εκτέλεση του έργου όπως αυτό 
περιγράφεται στην αριθµ. 262002/07.12.2017 διακήρυξη. 
ε) Την παρ. 3 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 σύµφωνα µε την οποία «Αν 
διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε  στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, 
να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά 
της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το 
σφάλµα ή η παράλειψη». 
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και συνεκτιµώντας  το 
γεγονός ότι τίθενται λόγοι δηµόσιας υγείας, ότι δεν εισάγεται διάκριση και άνιση 
µεταχείριση µεταξύ των συµµετεχόντων και ότι υπάρχει σηµαντικό οικονοµικό 
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όφελος υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οµόφωνα γνωµοδοτεί ότι είναι βελτιωµένη 
η οικονοµική προσφορά της εταιρείας «ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.», στο ποσό των 
748.960 € (µε Φ.Π.Α.) και δύναται να αναµορφωθεί αναλόγως το αποτέλεσµα 
κατακύρωσης για την εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην αριθµ. 
262002/07.12.2017 διακήρυξη µε τίτλο: «Ολοκληρωµένη καταπολέµηση 
κουνουπιών στην Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2018-2019». 
 
 
 
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση και συνέταξε το παρόν 
πρακτικό, το οποίο κοινοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή.» 

 
7. Το µε αρ. πρωτ. 74037/3-04-2018 έγγραφο της ∆/νσης 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  αρ. 1144/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για έγκριση 
διενέργειας διαγωνισµού και έγκριση των όρων της διακήρυξης 
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.  Την αρ. 104/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την αποδοχή των 
πρακτικών αξιολόγησης προσφορών (πρακτικό πρώτου σταδίου: 
δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών και πρακτικό δεύτερου 
σταδίου: οικονοµικών προσφορών) και την ανάδειξη ως προσωρινού µειοδότη 
την εταιρεία «ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» η οποία προσέφερε την χαµηλότερη τιµή 
ποσού 959.760,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. 
5.  Την αρ. 217/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατακύρωση 
του αποτελέσµατος του ανωτέρω διαγωνισµού στην εταιρεία «ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Α.Ε.» στην συµβατική αξία του ποσού των 959.760,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. 
6. Το αρ. 58718/16.03.2018 έγγραφο της δ/νσης ∆ηµόσιας Υγείας, σύµφωνα µε 
το οποίο ενηµερώνεται η ∆/νση Οικονοµικού ότι εκ παραδροµής στην διακήρυξη 
ορίστηκε διάρκεια υλοποίησης του έργου δύο έτη αντί των τεσσάρων όπως 

ΑΔΑ: 73ΔΖ7ΛΚ-ΑΤΨ



 

 

5

αρχικά είχε ενταχθεί στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων χωρίς τροποποίηση 
του τεχνικού δελτίου του έργου.  
7. Tην αρ. 70650/30.03.2018 πρόταση της ∆/νσης Οικονοµικού στην ανάδοχο 
εταιρεία «ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.», προκειµένου να υποβάλλει βελτιωµένη 
οικονοµική προσφορά  
8. Την από αρ. 30.03.2018 επιστολή της εταιρείας «ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.», 
σύµφωνα µε την οποία υποβάλλει βελτιωµένη οικονοµική προσφορά στο ποσό 
των 748.960,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. 
9.  Το από 03.04.2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσµάτων του 
ανωτέρω διαγωνισµού. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
την αποδοχή του από 03 Απριλίου 2018 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων σύµφωνα µε το οποίο η επιτροπή γνωµοδοτεί ότι είναι 
βελτιωµένη η οικονοµική προσφορά της εταιρείας «ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» 
(Α.Φ.Μ. 099772420) και δύναται να αναµορφωθεί αναλόγως το αποτέλεσµα της 
κατακύρωσης της σύµβασης για τη παροχή υπηρεσιών µε τίτλο: «Ολοκληρωµένη 
καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Κρήτης» στην εν λόγω εταιρεία, στο 
ποσό των 748.960,00 ευρώ (µε Φ.Π.Α.).   

8. Την εισήγηση του κου Καµπάνη Νίκου Προϊσταµένου ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας 
ΠΚ  και του κου Μυλωνάκη Μιχάλη Προϊστάµενου Τµήµατος Προµηθειών 
∆/νσης Οικονοµικού ΠΚ. 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

   Εγκρίνει το από 03 Απριλίου 2018 Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών µε τίτλο: 
«Ολοκληρωµένη καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Κρήτης για 
τα έτη 2018 - 2019» (Αρ. ∆ιακ/ξης 262002/07-12-2017) και την αναµόρφωση 
του αποτελέσµατος κατακύρωσης της σύµβασης, στην εταιρεία 
«ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» (Α.Φ.Μ. 099772420), στο ποσό των 748.960,00 ευρώ 
(µε Φ.Π.Α.), σύµφωνα και µε όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας 
απόφασης. 

 
     Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: 
     Ηράκλειο, 4-04-2018 
 
 

Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
 
 
 

Μαρία Λιονή 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύµνου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής 
Λειτουργίας  
∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης 
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων 

                Ηράκλειο   5   Απριλίου 2018 
     Αρ. πρωτ.: 75693 

                 
                  

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

:Πλατεία Ελευθερίας 
:712 01 
:Μαρία Μουρτζάκη  
:2813 400 235 
:tyso@crete.gov.gr 

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

∆ιοίκησης   Κρήτης   
 

KOIN.: 1.Αντιπεριφερειάρχες ΠΕ 
2. Τµήµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης ΠΚ  
3. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας ΠΚ 
 
 
 

ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση της αριθ. 359/2018 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

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

359/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 10/4-04-2018), που 

αφορά στην Αποδοχή πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσµάτων του 

ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών µε 

τίτλο: «Ολοκληρωµένη καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Κρήτης 

για τα έτη 2018 - 2019» (Αρ. ∆ιακ/ξης 262002/07-12-2017) και αναµόρφωση του 

αποτελέσµατος κατακύρωσης. 

 

                                                                                  Ο Περιφερειάρχης Κρήτης 

 

                         Σταύρος Αρναουτάκης 
 
 

 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
- Γραφείο Περιφερειάρχη  
- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου 
- Γενική ∆/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ 
- Εκτελεστικό Γραµµατέα ΠΚ 
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