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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 69η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 3009/2013 

 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 30/12/2013,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30.μ.μ. ,  στο αμφιθέατρο του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, συνήλθε σε 
έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 27/12/2013.  

 
Θέμα 8o   

Απόρριψη της ενδικοφανούς προσφυγής της «KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» κατά 
της υπ’ αρ. 8/2013 Διακήρυξης, που αφορά στον διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για τις 
υπηρεσίες καθαριότητας του Πεδίου του Άρεως, της πλατείας Πρωτομαγιάς, του Λόφου Εθνικής 
Αντιστάσεως και του Αττικού Άλσους, συνολικού προϋπολογισμού 495.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
Παρόντες:  

 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Άννα Μεθυμάκη 

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Σπυρίδων Σπυρίδων  

 Χρήστος Κουρούσης 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 

 Ιάκωβος Προμπονάς 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Χαράλαμπος Καραθάνος  

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. 
Κάββαλο,  ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και τις όμοιες του Ν. 4071/2012. 

2. Το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων».  
3. Τον Ν.2362/95 « Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους»  
4. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 
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5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/α/27.12.2010 Οργανισμός Περιφέρειας 
Αττικής), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44403/20-10-2011 Απόφαση (ΦΕΚ 2494/Β/04-
11-2011) και ισχύει  

6. Την με αρ. 91/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η 
σκοπιμότητα του διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες καθαριότητας 
του Πεδίου του Άρεως, της πλατείας Πρωτομαγιάς, του Λόφου Εθνικής Αντιστάσεως και του 
Αττικού Άλσους και η ανάθεσή τους σε ιδιώτες λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα. 

7. Την με αρ. 574/2013  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης 
πίστωσης συνολικού ποσού 495.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για υπηρεσίες 
καθαριότητας Πεδίου Άρεως, πλατείας Πρωτομαγιάς, Λόφου Εθνικής Αντιστάσεως και Αττικού 
Άλσους. 

8. Την με αρ. 66237/04-04-2013  Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης. 
9. Την με αρ.8/2013 Διακήρυξη του Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες 

καθαριότητας του Πεδίου του Άρεως, της πλατείας Πρωτομαγιάς, του Λόφου Εθνικής 
Αντιστάσεως και του Αττικού Άλσους. 

10. Την με αρ. 2554/2013  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση όρων του 
διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες καθαριότητας του Πεδίου του 
Άρεως, της πλατείας Πρωτομαγιάς, του Λόφου Εθνικής Αντιστάσεως και του Αττικού Άλσους, 
συνολικού προϋπολογισμού 495.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.». 

11. Την με αρ. πρωτ. 247155/13-12-2013 ένσταση-προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «ΚΑFSIS 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» κατά της υπ’ αριθ. 8/2013 Διακήρυξης. 

12. Το με αρ.12/2013 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και 
Προσφυγών, το οποίο έχει αυτούσιο ως εξής: 

«Στην Αθήνα σήμερα 20-12-2013, ημέρα Παρασκευή, συνήλθε σε συνεδρίαση η ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Π.Δ. 118/07 ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 3886/2010 ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 70/2013 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες: η Πρόεδρος Μόκα Γεωργία, τα τακτικά μέλη Ξουρή  Αδαμαντία και 
Θεόδωρος Κρητικός. 
Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος Λιάζε Ναταλία. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή προχώρησε στην συζήτηση του 
παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
ΘΕΜΑ: Εξέταση της ένστασης-προδικαστικής προσφυγής της «ΚΑFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» (αρ. πρωτ. εισαγωγής στην Δ/νση Οικονομικών 247155/13-12-2013), κατά της 
υπ’ αριθ. 8/2013 Διακήρυξης που αφορά το Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για υπηρεσίες 
καθαριότητας του Πεδίου Άρεως, Πλατείας Πρωτομαγιάς, Λόφου Εθνικής Αντιστάσεως και Αττικού 
Άλσους. 
H επιτροπή έχοντας υπόψη: 
1) Την υπ’ αριθ. 8/2013 Διακήρυξη, 
2) Την ένσταση-προδικαστική προσφυγή της «ΚΑFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» (αρ. 
πρωτ. εισαγωγής στην Δ/νση Οικονομικών 247155/13-12-2013), κατά της υπ’ αριθ. 8/2013 
Διακήρυξης, 
3) Το υπ’ αριθ. Πρωτ. Οικ. 248818/16-12-13 έγγραφο του  τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικών με θέμα διαβίβαση ένστασης της ««ΚΑFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» 
(αρ. πρωτ. 247155/13-12-2013), 
γνωμοδοτεί τα ακόλουθα: 
Η υπό εξέταση ένσταση-προδικαστική προσφυγή κατατέθηκε εμπρόθεσμα και παραδεκτά. Επειδή 
όμως αφορά διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού 495.000,00 ευρώ, 
τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 και συγκεκριμένα το άρθρο 8 για την 
«δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων». Σύμφωνα λοιπόν με το 
συγκεκριμένο άρθρο το κατατεθέν ένδικο βοήθημα θα πρέπει να χαρακτηρισθεί ως ενδικοφανή 
προσφυγή και όχι ένσταση του Π.Δ. 118/2007, για την εξέταση της οποίας μάλιστα δεν προβλέπεται 
η καταβολή παραβόλου.  Συνεπώς η Επιτροπή μας  γνωμοδοτεί για την επιστροφή του παραβόλου 
στην προσφεύγουσα εταιρεία. 
 
Σχετικά με τους λόγους ουσίας που προβάλλονται με την ενδικοφανή προσφυγή γνωμοδοτούμε τα 
ακόλουθα: 
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Όσον αφορά τον πρώτο λόγο ένστασης-προδικαστικής προσφυγής σχετικά με την ελλιπή αναφορά 
των κωδικών CPV σχετικά με την περιγραφή του αντικειμένου του δημοπρατούμενου έργου: 
Η συγκεκριμένη προκήρυξη έχει αναρτηθεί τόσο στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (2013/5230-399585) καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(13PROC001734216) όπου αναγράφεται ο σχετικός κωδικός CPV και επομένως ο κάθε 
ενδιαφερόμενος τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας μπορεί να αποκτήσει πλήρη εικόνα για τη φύση 
και το είδος των ζητούμενων υπηρεσιών.  
Η Επιτροπή κρίνει ότι ο συγκεκριμένος λόγος προβάλλεται αλυσιτελώς αφού η προσφεύγουσα 
εταιρεία δεν επικαλείται δική της αδυναμία κατανόησης των όρων του Διαγωνισμού αλλά το ότι κατά 
την εκτίμηση της οι όροι αυτοί δεν μπορούν να γίνουν κατανοητοί από μια ξένη εταιρία. Συνεπώς η 
Επιτροπή κρίνει ότι ο λόγος αυτός πρέπει να απορριφθεί .  
Αναφορικά με το δεύτερο λόγο της ένστασης σχετικά με ασάφειες, αοριστίες και ελλείψεις σχετικά 
με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι: 
Η προσφεύγουσα εταιρεία αναφέρει πως η Περιφέρεια θα πρέπει να θεωρηθεί «παραγωγός 
αποβλήτων» και ότι θα έπρεπε να ζητά από τους ενδιαφερομένους υποψηφίους όλες τις σχετικές 
άδειες του προβλέπονται με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 που ρυθμίζει τη διαχείριση των 
στερεών απόβλητων. 
Τα μέλη της Επιτροπής Γεωργία Μόκα και Κρητικός Θεόδωρος έχουν την ακόλουθη γνώμη:  
Η Περιφέρεια δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση παραγωγός αποβλήτων αφού τα πάρκα 
δεν παράγουν απόβλητα (δεν λαμβάνει σε αυτά χώρα καμία βιομηχανική ή άλλου είδους σχετική 
δραστηριότητα). Τα απορρίμματα που καλούνται να διαχειριστούν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες είναι 
αυτά που συναντώνται σε όλα τα πάρκα και άλση όπως μεγάλα κλαδιά που έχουν σπάσει, ξερά 
φύλλα, πεταμένα χαρτιά, πέτρες που έχουν πεταχτεί στα σιντριβάνια κ.λ.π. και δεν απαιτείται για τη 
συλλογή και  μεταφορά τους κάποια ειδική διαδικασία. Η κάθε συμμετέχουσα εταιρία επίσης είναι 
υποχρεωμένη να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία. Έτσι αν απαιτείται να χορηγηθεί από τη Διοίκηση 
ειδική άδεια για τη συλλογή και μεταφορά των απόβλητων προς τους ΧΥΤΑ, όπως ισχυρίζεται η 
προσφεύγουσα, αυτό ουδόλως κωλύει οποιαδήποτε εταιρία να καταθέσει την προσφορά της αφού 
η χορήγηση της άδειας αποτελεί διοικητική διαδικασία η οποία θα πρέπει ούτως ή άλλως να 
ακολουθηθεί από την εταιρία που θα αναλάβει το έργο. 
Άλλωστε και στις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης αναφέρεται ότι «..η δυνατότητα 
διαχείρισης των απορριμμάτων για ανακύκλωση και περιβαλλοντική προστασία και η περιγραφή 
εκτέλεσης  της δυνατότητας αυτής θα βαθμολογηθεί επιπλέον.»            
    Συνεπώς τα ως άνω μέλη της Επιτροπής δεν θεωρούν ότι υπάρχει ασάφεια και αοριστία ως 
προς τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες και γι’ αυτό  
γνωμοδοτούν για την απόρριψη του συγκεκριμένου λόγου. 
    Αντίθετα το μέλος της Επιτροπής Αδαμαντία Ξουρή έχει τη γνώμη ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 
της ΚΥΑ 50910/2727/2003 απαιτείται ειδική άδεια για τη συλλογή και μεταφορά στερεών 
αποβλήτων και τέτοιου είδους άδεια δεν προβλέπεται στη Διακήρυξη. Για το λόγο αυτό εισηγείται να 
γίνει δεκτή η ένσταση της εταιρίας ως προς αυτό το λόγο, δεδομένου ότι στις τεχνικές 
προδιαγραφές δεν αναφέρεται ρητά ότι οι συμμετέχουσες εταιρίες θα πρέπει να έχουν στην κατοχή 
τους την ειδική άδεια του αρ. 8 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 για τη συλλογή και μεταφορά  αστικών 
απορριμμάτων.  
  Επομένως η Επιτροπή κατά πλειοψηφία σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγείται την απόρριψη αυτού 
του λόγου της προσφυγής.  
Ως προς τον τρίτο λόγο αναφορικά με την διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων:  
Από τη Διακήρυξη και την περιγραφή του αντικειμένου δεν καθίσταται σαφές ότι η Υπηρεσία 
επιθυμεί τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων από την ανάδοχο εταιρία. Σε κάθε περίπτωση, 
θεωρούμε πως η περίπτωση αυτή μπορεί να υπαχθεί στις λεγόμενες «έκτακτες ανάγκες» όρος ο 
οποίος αναφέρεται στο κεφάλαιο «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», όπου εκεί αναφέρεται ότι «οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν 
αναλυτικό πρόγραμμα καθαρισμού των χώρων καθώς και να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο 
προτίθενται να ανταποκριθούν σε έκτακτες ανάγκες.»  
Συνεπώς θεωρούμε πως και ο λόγος αυτός πρέπει να απορριφτεί.     

Κατόπιν των ανωτέρω, 
Η  Επιτροπή γνωμοδοτεί να απορριφθεί  η ενδικοφανής προσφυγή της εταιρίας «ΚΑFSIS 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», όπως αναλυτικά αναφέρεται στο παραπάνω σκεπτικό της 
γνωμοδότησης. Παράλληλα γνωμοδοτεί για την επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου.       
Το παρόν πρακτικό υπογράφηκε σε τρία αντίγραφα.» 
Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την απόρριψη της ενδικοφανούς προσφυγής της 
εταιρείας «KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» κατά της υπ’ αρ. 8/2013 Διακήρυξης, 
που αφορά στον διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για τις υπηρεσίες καθαριότητας του Πεδίου 
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του Άρεως, της πλατείας Πρωτομαγιάς, του Λόφου Εθνικής Αντιστάσεως και του Αττικού Άλσους, 
συνολικού προϋπολογισμού 495.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., καθώς και την επιστροφή 
του καταβληθέντος παραβόλου. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την απόρριψη της ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας: «KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» κατά της υπ’ αρ. 8/2013 Διακήρυξης, που αφορά στον διεθνή ανοικτό 
μειοδοτικό διαγωνισμό για τις υπηρεσίες καθαριότητας του Πεδίου του Άρεως, της πλατείας 
Πρωτομαγιάς, του Λόφου Εθνικής Αντιστάσεως και του Αττικού Άλσους, συνολικού 
προϋπολογισμού 495.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., καθώς και την επιστροφή του 
καταβληθέντος παραβόλου. 
  
  
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης  
Γεώργιος Καστρινάκης 
Άννα Μεθυμάκη  
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χρήστος Κουρούσης 
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 
Ιάκωβος Προμπονάς 
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