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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 37η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1744//2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 26-06-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 
122810 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 21-06-2018. 
 

Θέμα 52ο  
Λήψη απόφασης επί αποδοχής ή μη της εξώδικης πρόσκλησης της ένωσης εταιρειών «ΤΟΙ ΤΟΙ 
(HELLAS) AE-ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ» για ματαίωση του Ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού για την «Τοποθέτηση-απομάκρυνση-γενικότερη διαχείριση των κινητών χημικών 
τουαλετών στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής για 
την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές για χρονικό διάστημα 30 
εβδομάδων», συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Διακήρυξη 
12/2017, με συστημικό αριθμό 51364. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Δημάκος Δημήτρης 
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Βρύνα Φωτεινή  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Νερούτσου Μαρία 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Πελέκης Ζαχαρίας 

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

 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρά. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στην κα 
Ασημακοπούλου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για 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 85 Α/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. 44403/2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
(ΦΕΚ 2494/’Β/4-11-2011) την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/’Β/14-12-2011) την υπ’ αριθ. 
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109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β’/29-
12-2016) και την υπ’αρ. 66313/24553/25-8-17 (ΦΕΚ Β΄ 3051/5-9-17)  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. 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις»       
7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ τ A; 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
8. Την υπ’αρ.οικ.48105/06-03-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 114/10-03-2017), όπως ισχύει 
9. 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 23201/8723/20.4.2018 αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με τις οποίες επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Αττικής 
και η 1η αναμόρφωση αυτού αντιστοίχως.  
10. Με την υπ’ αρ. 434/2016 (ΑΔΑ: 730Ω7Λ7-ΓΦΗ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής εγκρίθηκε η σκοπιμότητα 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, ποσού 2.402.526,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τα οικονομικά έτη 2016, 2017 
και 2018.  
11. Την υπ’ αριθμ. 3357/17 (ΑΔΑ: 7Ν2Ρ7Λ7-7ΓΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 
ύψους 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την ανάθεση εργασιών  
12. 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 
13. Τις  υπ΄ αρ. πρωτ. 345/2018 (ΑΔΑ: 6Λ3Σ7Λ7-5ΙΗ) & 3276/2017 (ΑΔΑ: ΩΝΤΩ7Λ7-460), ΑΔΑΜ: 
(17REQ002445541) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης. 
14. Την υπ΄αρ. 3443/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι 
και οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης (ΑΔΑ : 732Ε7Λ7-ΘΤΛ) 
15. Την υπ. αρ. 12/2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC002467797) Διακήρυξη 
16. Το γεγονός ότι η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς έγινε 
από την αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή την 18/1/2018 και ώρα 10:00 πμ, σύμφωνα με την από 
22/12/2017 Πρόσκληση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών 
17. Το γεγονός ότι στον εν λόγω διαγωνισμό κατέθεσαν ηλεκτρονικά προσφορά οι παρακάτω τρείς 
(3) εταιρείες: 
a. ALBA TEXTILE AGENCY ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ. 
b. GEON ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ  
c. TOI TOI (HELLAS) Α.Ε. – ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ 
18. Το γεγονός ότι στις 15/1/2018 (αρ. πρωτ. εισερχομένου 10455) κατέθεσε εμπρόθεσμα τον 
φυσικό φάκελο προσφοράς της η εταιρεία ALBA TEXTILE AGENCY ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και στις 16/1/2018 (αρ. πρωτ. εισερχομένου 11174) κατέθεσε 
εμπρόθεσμα τον φυσικό φάκελο προσφοράς της η εταιρεία GEON ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. 
19. Το υπ. αρ. 5 πρακτικό η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών 
γνωμοδότησε ότι  
a. η εταιρεία ALBA TEXTILE AGENCY ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ περνά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού για τον Τομέα 1, και η εταιρεία GEON 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
περνούν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού για τον Τομέα 3, καθώς τα δικαιολογητικά και η τεχνική 
τους προσφορά κρίθηκαν πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, 

ΑΔΑ: 66Τ77Λ7-ΑΚΑ



 3 

b. η ένωση εταιρειών TOI TOI ( HELLAS) Α.Ε. – ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ δεν 
περνά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, καθώς δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε 
φυσικό φάκελο, σύμφωνα με τις διατάξεις της διακήρυξης. 
20. Το γεγονός ότι την 18/01/2018 υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας και πήρε αρ. πρωτ. 13518 ο 
φάκελος με την τεχνική προσφορά της ένωσης εταιρειών TOI TOI ( HELLAS) Α.Ε. – ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ, καθώς και αποδεικτικό εμπρόθεσμης παράδοσής του στην εταιρεία courier 
όπως και βεβαίωση της εταιρείας courier περί απώλειας του φακέλου της ένωσης εταιρειών TOI TOI ( 
HELLAS) Α.Ε. – ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ. Τα ως άνω στοιχεία διαβιβάστηκαν στην 
γνωμοδοτική επιτροπή με το υπ. αρ. 17144/18 έγγραφο της Υπηρεσίας μας. 
21. Τις διατάξεις της υπ. αρ. 56902/215 Υ.Α. (ΦΕΚ 1924/2-6-2017) αρ. 15 και της υπ. αρ. 12/2017 
Διακήρυξης του διαγωνισμού «Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του υποφακέλου Δικαιολογητικά 
συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά υποβάλλονται από τον προσφέροντα κλπ και προσκομίζονται και σε 
έντυπη μορφή στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό εντός 3 εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία κατά την οποία ο κάθε συμμετέχων ξεχωριστά υπέβαλε την προσφορά του στο σύστημα». 
22. Το υπ. αρ. 8 πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 
Διαγωνισμών γνωμοδότησε ότι  
a. η ένωση εταιρειών TOI TOI (HELLAS) Α.Ε. – ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ δεν περνά 
στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής του φυσικού φακέλου και 
δεδομένου ότι σύμφωνα με την οικεία διακήρυξη δεν προβλέπεται ειδικότερος ορισμός εμπρόθεσμης 
υποβολής πέραν των 3 ημερών  
b. για τον Τομέα 1 μειοδότης αναδεικνύεται η εταιρεία ALBA TEXTILE AGENCY ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και για τον Τομέα 3 μειοδότης αναδεικνύεται η 
εταιρεία GEON ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ.  
c. Ο φυσικός φάκελος με αρ. πρωτ. 13518/18-12018 της ένωσης εταιρειών TOI TOI (HELLAS) 
Α.Ε. – ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ δεν αποσφραγίσθηκε από τη Γνωμοδοτική επιτροπή ως 
εκπρόθεσμος. 
23. Την υπ.αρ 226/2018 (ΑΔΑ 6Λ7Υ7Λ7-3ΛΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με 
την οποία αποφασίσθηκε η αναπομπή του θέματος στην Υπηρεσία μας και ζήτησε α) να προσκομιστεί 
το αποδεικτικό στοιχείο που επικαλείται η απορριφθείσα εταιρεία και β) να προσκομιστεί η οικονομική 
προσφορά της. 
24. Τα γεγονός ότι η υπηρεσία μας με το υπ. αρ. πρωτ. 25415/5-2-2018 έγγραφό της προς την 
ένωση εταιρειών TOI TOI (HELLAS) Α.Ε. – ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ ζήτησε την 
προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών εμπρόθεσμης παράδοσης του φακέλου στην εταιρεία 
courier και τη βεβαίωση της εταιρείας courier περί απώλειας του φακέλου.  
25. το γεγονός ότι με το υπ. αρ. πρωτ. 26940/18 φάκελο της η ένωση εταιρειών TOI TOI (HELLAS) 
Α.Ε. – ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ υπέβαλε πρωτότυπα αποδεικτικό εμπρόθεσμης 
παράδοσης στην εταιρεία courier και βεβαίωση της εταιρείας περί απώλειας του φακέλου 
26. Την οικονομική προσφορά της ένωσης εταιρειών TOI TOI (HELLAS) Α.Ε. – ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ ήτοι για τον Τομέα 1 ποσό 62.292,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και για τον Τομέα 3 
ποσό 78.397,20 ευρώ πλέον ΦΠΑ, η οποία δεν αξιολογήθηκε από την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή 
για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω. 
27. Την υπ.αρ 306/2018 (ΑΔΑ: 6Ζ9Ο7Λ7-3Α0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με 
την οποία αποφασίσθηκε η αναβολή του θέματος, προκειμένου να ζητηθεί νομική γνωμάτευση. 
28. Το υπ. αρ. 31882/15-2-2018 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και 
Συλλογικών Οργάνων, σύμφωνα με το οποίο το γεγονός ότι φάκελος απωλέσθη προσωρινώς από τον 
μεταφορέα, τον οποίο χρησιμοποιούσε ο υποψήφιος, με αποτέλεσμα αυτός να μην υποβληθεί στην 
Υπηρεσία εμπροθέσμως, δεν συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας, αλλά ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης του 
υποψηφίου και των προστηθέντων από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο 
διαγωνισμό και δεν αίρει τις συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 6 της διακήρυξης. 
29. Την υπ αρ. 513/2018 (ΑΔΑ: ΩΨΖ57Λ7-ΧΒΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία αποφασίσθηκε η έγκριση των υπ΄αρ. 5 και 8 Πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα 
με τα οποία αναδεικνύονται μειοδότες ως εξής: 

o για τον τομέα 1 η εταιρεία ALBA TEXTILE AGENCY ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ στην τιμή της οικονομικής προσφοράς ήτοι 72.244,80 πλέον ΦΠΑ και  

o για τον τομέα 3 η εταιρεία GEON ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ στην τιμή της οικονομικής προσφοράς ήτοι 79.000,00 πλέον  
ΦΠΑ 
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30. Την από 17/3/2018 προσφυγή της η ένωση εταιρειών TOI TOI (HELLAS) Α.Ε. – ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ με την οποία ζητούσε: 
α) να γίνει δεκτή η προσφυγή της  
β) να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη υπ΄αρ. 513/27-2-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 
ΩΨΖ57Λ7-ΧΒΓ)  
γ) να συνεχιστεί ο διαγωνισμός με συμμετοχή της ένωσης εταιρειών TOI TOI (HELLAS) Α.Ε. – 
ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ  
δ) να προβεί η Περιφέρεια Αττικής σε έκδοση νέας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
να αναδειχθεί η ένωση των εταιρειών TOI TOI (HELLAS) Α.Ε. – ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ 
οριστική μειοδότρια του διαγωνισμού και να της κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, 
δεδομένου ότι έχει υποβάλει την πιο οικονομική προσφορά για αμφότερους τους Τομείς 1 και 3.  
31. Την υπ΄αρ. 337/2018 Απόφαση της ΑΕΠΠ με την οποία έκανε αποδεκτή την προδικαστική 
προσφυγή της ένωσης εταιρειών TOI TOI (HELLAS) Α.Ε. – ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ 
σύμφωνα με την οποία  
 Α) δέχεται την υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή 
 Β) ακυρώνει την προσβαλλόμενη 513/27-2-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 Γ) Ορίζει την επιστροφή του προσκομισθέντος παραβόλου 807,00ευρώ. 
32. Το υπ. αρ. 91338/11-5-2018 έγγραφό της Υπηρεσίας μας, η οποία κατ΄ εφαρμογή των 
διατάξεων του αρ. 367 του Ν. 4412/2016 κάλεσε τη Γνωμοδοτική Επιτροπή να αξιολογήσει την  
υποψηφιότητα της ένωσης εταιρειών TOI TOI (HELLAS) Α.Ε. – ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ  
33. Το υπ. αρ. 31 πρακτικό της η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 
Διαγωνισμών ανέδειξε ως μειοδότη στους τομείς 1 και 3 την ένωση εταιρειών TOI TOI (HELLAS) Α.Ε. – 
ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ  
34. Το γεγονός ότι στις 15-5-2018 η Υπηρεσία μας απέστειλε στην Οικονομική Επιτροπή εισήγηση 
με θέμα την έγκριση του πρακτικού 31 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και ανάδειξη μειοδότη.  
35. Την υπ΄αρ. 1332/2018 (ΑΔΑ: ΨΗΧΩ7Λ7-5ΓΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
σύμφωνα με την οποία η Περιφέρεια Αττικής, σε συμμόρφωση με την υπ΄αρ. 337/2018 Απόφαση της 
ΑΕΠΠ, εξέδωσε απόφαση με την οποία αναδείχθηκε μειοδότρια στους Τομείς 1 και 3 η ένωση εταιρειών 
TOI TOI (HELLAS) Α.Ε. – ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ. 
36. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία μας με το υπ. αρ. 100003/23-5-2018 έγγραφό της, προς την ένωση 
εταιρειών TOI TOI (HELLAS) Α.Ε. – ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ ζήτησε την προσκόμιση 
δικαιολογητικών κατακύρωσης εντός προθεσμίας 20 ημερών. 
37. Το γεγονός ότι στις 12/6/2018 έληγε η ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης από την ένωση εταιρειών TOI TOI (HELLAS) Α.Ε. – ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΠΕ χωρίς να υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω συστήματος αλλά ούτε και σε φυσικό φάκελο τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά.  
38. Το γεγονός ότι στις 18/6/2018 υποβλήθηκε μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, από την 
ένωση εταιρειών TOI TOI (HELLAS) Α.Ε. – ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ Εξώδικη Πρόσκληση 
σε ματαίωση Διαγωνισμού προς την Περιφέρεια Αττικής 
39. Το γεγονός ότι δεν έχει περιέλθει στην υπηρεσία μας μέχρι σήμερα η απόφαση του ακυρωτικού 
διοικητικού εφετείου Αθηνών της σχετικής αίτησης αναστολής .  
40.  Το γεγονός ότι σαφέστατα η ένωση εταιρειών TOI TOI (HELLAS) Α.Ε. – ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ με την από 17/3/2018 προσφυγή της όπως πρόδηλα προκύπτει  από το 
κείμενο αυτής αιτείται : 
 να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη υπ. αρ. 513/27-2-2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής 
(ΑΔΑ: ΩΨΖ57Λ7-ΧΒΓ) με την οποία αιφνιδίως απέκλεισε την ένωση των εταιρειών TOI TOI (HELLAS) 
Α.Ε. – ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ από τον διαγωνισμό λόγω εκπρόθεσμης υποβολής του 
φυσικού φακέλου 
 Να συνεχιστεί ο διαγωνισμός με συμμετοχή της ένωσης εταιρειών TOI TOI (HELLAS) Α.Ε. – 
ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ 
 Να προβεί η Περιφέρεια Αττικής σε έκδοση νέας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία να αναδειχθεί η ένωση εταιρειών TOI TOI (HELLAS) Α.Ε. – ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΠΕ οριστική μειοδότρια του διαγωνισμού και να τους κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, 
δεδομένου ότι έχουν υποβάλει την πιο οικονομική προσφορά για αμφότερους τους Τομείς 1 & 3. 
41. Το γεγονός ότι, η ΑΕΠΠ με την υπ. αρ. 337/2018 απόφασή της και για τους λόγους που 
αναλυτικά περιγράφονται στο σκεπτικό αυτής: 
Α) δέχεται την Προδικαστική Προσφυγή  
Β) ακυρώνει την προσβαλλόμενη 513/27-2-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  
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Από την ανωτέρω διατύπωση της υπ΄αρ. 337/2018 Απόφασης της ΑΕΠΠ περί αποδοχής της 
Προδικαστικής Προσφυγής καθίσταται σαφές ότι η Αρχή κάνει αποδεκτά όλα τα αιτήματα της εν λόγω 
προσφυγής, όπως αυτά αναγράφονται στη σελίδα 15 αυτής, ήτοι:  
Α) δέχεται την προσφυγή 
Β) ακυρώνει την προσβαλλόμενη υπ΄αρ. 513/27-2-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Γ) δέχεται να συνεχιστεί ο διαγωνισμός με συμμετοχή της προσφεύγουσας ένωσης εταιρειών   
Δ) δέχεται να προβεί η Περιφέρεια Αττικής σε έκδοση νέας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με 
την οποία να α αναδειχθεί η εν λόγω ένωση εταιρειών οριστική μειοδότρια του διαγωνισμού και να της 
κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, δεδομένου ότι έχει υποβάλει την πιο οικονομική 
προσφορά για αμφότερους τους τομείς 1 και 3.   
Κατόπιν των ανωτέρω  

Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή  
 
Τη λήψη απόφασης επί αποδοχής ή μη της εξώδικης πρόσκλησης της ένωσης εταιρειών «ΤΟΙ ΤΟΙ 
(HELLAS) AE-ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ» για ματαίωση του Ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού για την «Τοποθέτηση-απομάκρυνση-γενικότερη διαχείριση των κινητών χημικών 
τουαλετών στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής για 
την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές για χρονικό διάστημα 30 
εβδομάδων», συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Διακήρυξη 
12/2017, με συστημικό αριθμό 51364. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Τη μη αποδοχή της εξώδικης πρόσκλησης της ένωσης εταιρειών «ΤΟΙ ΤΟΙ (HELLAS) AE-ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ» για ματαίωση του Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την 
«Τοποθέτηση-απομάκρυνση-γενικότερη διαχείριση των κινητών χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές 
αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη των αναγκών των 
πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές για χρονικό διάστημα 30 εβδομάδων», συνολικού 
προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Διακήρυξη 12/2017, με συστημικό αριθμό 
51364 και την υποβολή των κατακυρωτικών εγγράφων από τον μειοδότη σε διάστημα 5 ημερών από 
την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης. 
 
 

 Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κα Φωτεινή. Βρύνα και τα αναπληρωματικά μέλη κα Άννα Μεθυμάκη 
και κ. Ζαχαρίας Πελέκης δηλώνουν λευκό 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Αλεξίου Αθανάσιος  
Δημάκος Δημήτρης 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Βρύνα Φωτεινή  
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Μεθυμάκη Άννα 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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