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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 4η
Απόφαση υπ’ αριθ. 183/2019
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-01-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 24147 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της,
στις 24-01-2019.
Θέμα 40ο
Έγκριση των πρακτικών 10/2019 & 15/2019 της πενταμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής του
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την τοποθέτηση-απομάκρυνση-γενικότερη διαχείριση των
κινητών χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές, Τομείς 1,2,3,4 αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών
Αγορών της Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που
δραστηριοποιούνται σε αυτές για χρονικό διάστημα 21 εβδομάδων, προϋπολογισμού €240.610,00
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (Διακήρυξη 18/2018).
Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Αλεξίου Αθανάσιος
 Δημάκος Δημήτριος
 Μπαλάφας Γεώργιος
 Σαπουνά Αγγελική
 Τζίβα Αιμιλία
Τα αναπληρωματικά μέλη:
 Νερούτσου Μαρία
Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Στεργίου Ιωάννα
 Καράμπελας Κωνσταντίνος
 Βρύνα Φωτεινή
 Μπαλού Αλεξάνδρα
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά
Δημητροπούλου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στην κα
Ασημακοπούλου η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 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
85Α/11-4-2012) 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. πρωτ. 44403/2011 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ
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2822/’Β/14-12-2011) και την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/΄Β/29-12-2016) και ισχύει και την υπ. αρ.
66313/24553/25-8-2017 (ΦΕΚ Β’ 3051/5-9-2017) 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.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».
5. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις».
6. 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).
7. 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.
8. Το Ν.4129/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄52) «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
9. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «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.»
10. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα
Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010).
11. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες».
12. Την υπ΄αρ. 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ τ.Β 1781/23-5-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης με θέμα «Ρύθμιση Ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης».
13. Την υπ΄αρ.56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ τ.Β 1924/2-6-2017) Απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»
14. Την 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.)».
15. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και 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 παρούσας σύμβασης, έστω και
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
16. 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.
17. Την υπ’ αρ.130459/2-7-2018 (ΦΕΚ τ.Β’ 2780/12.07.2018) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
18. Την υπ’ αρ.434/2016 (ΑΔΑ: 730Ω7Λ7-ΓΦΗ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για
τα οικονομικά έτη 2016, 2017 και 2018 περί έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης ποσού
2.402.526,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την τοποθέτηση - απομάκρυνση Γενικότερη διαχείριση των κινητών χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας της
Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών των
πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές για τρία(3) έτη
19. Την υπ. αρ.425/2017 (ΑΔΑ 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
περί έγκρισης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018, την υπ. αρ. 84/2018 (ΑΔΑ 65ΝΟ7Λ7-9ΑΧ) απόφαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού, καθώς
και τις υπ.αρ. 105159/36993/29.12.2017 και 23201/8723/20.04.2018 αποφάσεις της

2

ΑΔΑ: ΨΝΣΣ7Λ7-Τ9Ν

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με τις οποίες επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός
οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Αττικής και η 1η Αναμόρφωση αυτού αντιστοίχως, την
υπ. αρ. 179/2018 (ΑΔΑ : 6Κ5Α7Λ7-ΕΨ7) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί 2ης
τροποποίησης Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής, οικονομικού έτους
2018 και την υπ. αρ. 277/2018 (ΑΔΑ ΨΞΥΚ7Λ7-Φ6Θ) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου περί έγκρισης 3Ης αναθεώρησης προγράμματος προμηθειών
20. Το άρθρο 66 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με το
οποίο στις αρμοδιότητες της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών συμπεριλαμβάνεται η μέριμνα για την
τήρηση καθαριότητας στους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών.
21. Tην υπ. αρ.3236/2018 (ΑΔΑ: ΩΓ2Ν7Λ7-ΠΡΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί
έγκρισης
πολυετούς
δαπάνης
και
διάθεσης
πίστωσης
ποσού
€240.610,00
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την τοποθέτηση-απομάκρυνση-γενικότερη διαχείριση των
κινητών χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές, Τομείς 1,2,3,4 αρμοδιότητας της Δ/νσης
Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που
δραστηριοποιούνται σε αυτές για χρονικό διάστημα 21 εβδομάδων.
22. Για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού του εν λόγω διαγωνισμού λήφθηκαν υπόψη οι
διατάξεις της παραγράφου 11 του άρ.6 του Ν.4412/2016, βάσει των οποίων για τον
υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης λαμβάνεται υπόψη η συνολική πραγματική
αξία συμβάσεων ιδίου τύπου που έχουν συναφθεί κατά το προηγούμενο 12μηνο.
23. Την υπ’αρ.3408/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι
της διακήρυξης.
24. Το με αρ.10/2019 της πενταμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής σύμφωνα με το οποίο:
«Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
 το υπ. αρ. οικ. 6928/08.01.2019 έγγραφο-πρόσκληση για συνεδρίαση της Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ προς την Πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή.
 Τη Διακήρυξη 18/2018 (Συστημικός Αρ. 68624).
Αποσφράγισε ηλεκτρονικά τον φάκελο με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά,
μονόγραψε και αποσφράγισε τον υπ. αρ. πρωτ. 8159/9-1-2019 φυσικό φάκελο της Ένωσης
Εταιριών ΤΟΙ ΤΟΙ (HELLAS) A.E. – ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ.
Μετά τον πλήρη έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά του
ηλεκτρονικού και του φυσικού φάκελου της Ένωσης Εταιριών ΤΟΙ ΤΟΙ (HELLAS) A.E. –
ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ η Επιτροπή γνωμοδοτεί ότι ήταν πλήρης και σύμφωνα
με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης και ως εκ τούτου περνάει στην επόμενη
φάση του διαγωνισμού».
25. Το με αρ.15/2019 της πενταμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής σύμφωνα με το οποίο:
«Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
 το υπ. αρ. οικ. 14024/16.01.2019 έγγραφο-πρόσκληση για συνεδρίαση της Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ προς την Πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή.
 Τη Διακήρυξη 18/2018 (Συστημικός Αρ. 68624).
Αποσφράγισε ηλεκτρονικά τον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά» της Ένωσης Εταιριών ΤΟΙ
ΤΟΙ (HELLAS) A.E. – ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ.
Η Επιτροπή αξιολόγησε την οικονομική προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 4 της Διακήρυξης
18/2018 και προέβη στην αξιολόγηση της:
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 240.610,00 ευρώ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
με ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ
Ένωσης Εταιριών ΤΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ

ΤΟΙ

(HELLAS)

A.E.

–

ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ

233.645,76

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ότι μειοδότης αναδεικνύεται η Ένωση Εταιριών
ΤΟΙ ΤΟΙ (HELLAS) A.E. – ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ.»
Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή
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Α) την έγκριση των με αρ.10/2019 & 15/2019 Πρακτικών της πενταμελούς γνωμοδοτικής
επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την για την τοποθέτηση-απομάκρυνσηγενικότερη διαχείριση των κινητών χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές, Τομείς 1,2,3,4
αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη των αναγκών
των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές για χρονικό διάστημα 21 εβδομάδων – Διακήρυξη
18/2018.
Β) την ανάδειξη ως μειοδότριας της Ένωσης Εταιριών «ΤΟΙ ΤΟΙ (HELLAS) A.E. – ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ.» και στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι €233.645,76
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλει ηλεκτρονικά και θα
προσκομίσει στην Υπηρεσία, εντός 10 ημερών από σχετική ειδοποίηση που θα της αποσταλεί
ηλεκτρονικά, τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης 18/2018.
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει
Α) την έγκριση των με αρ.10/2019 & 15/2019 Πρακτικών της πενταμελούς γνωμοδοτικής
επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την για την τοποθέτηση-απομάκρυνσηγενικότερη διαχείριση των κινητών χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές, Τομείς 1,2,3,4
αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη των αναγκών
των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές για χρονικό διάστημα 21 εβδομάδων – Διακήρυξη
18/2018.
Β) την ανάδειξη ως μειοδότριας της Ένωσης Εταιριών «ΤΟΙ ΤΟΙ (HELLAS) A.E. – ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ.» και στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι €233.645,76
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλει ηλεκτρονικά και θα
προσκομίσει στην Υπηρεσία, εντός 10 ημερών από σχετική ειδοποίηση που θα της αποσταλεί
ηλεκτρονικά, τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης 18/2018.
Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Αλεξίου Αθανάσιος
Δημάκος Δημήτριος
Μπαλάφας Γεώργιος
Σαπουνά Αγγελική
Τζίβα Αιμιλία
Νερούτσου Μαρία
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