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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. 1778/2018 
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 8ο εκτός ημερησίας διατάξεως 
Λήψη απόφασης, περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 01/2018 πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής 
αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, 
για την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη 
πυρκαγιών, καθαρισμού ερεισμάτων, καθώς και συντήρηση πρασίνου σε οδούς αρμοδιότητας 
Π.Ε.Α.Α. για το έτος 2018, συνολικού προϋπολογισμού 59.997,56€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 
(Διακ. 1/2018, ΕΣΗΔΗΣ: 55216). 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Σαπουνά Αγγελική  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Δημάκος Δημήτρης 
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με την διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για την υπ. αριθμ. 122386/25-6-2018 στην οποία αναφέρονται 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. 
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2. Το Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», 
όπως ισχύει. 

3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει. 

4. Το Ν. 1497/1984 «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των 
αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων» (ΦΕΚ 188/Α/27-11-1984), όπως ισχύει. 

5. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
45/Α/09-03-1999) όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 7 και 13 έως 15, συμπληρωματικά με το ν. 
4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α/7-10-2011), όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 21 και 26. 

6. Το Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως ισχύει. 

7. Το Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/20-03-2007), όπως ισχύει.  

8. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως ισχύει. 

9. Το Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-
2011), όπως ισχύει. 

10.  Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικάς) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως ισχύει. 

11.  Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013), όπως ισχύει. 

12. Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-
2013), όπως ισχύει. 

13. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα την παρ. Ζ του αρ. 1 «Προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16/2/2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις  εμπορικές  συναλλαγές». 

14. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ)  - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), όπως ισχύει. 

15. 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 74/Α/26-03-2014), όπως ισχύει και ειδικότερα τις 
διατάξεις του άρθρου 1. 

16. Το Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής 
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, 
Τροποποιήσεις του Ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016), όπως ισχύει. 

17. Το Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία» (ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015), όπως ισχύει. 

18. Το  Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη  υποχρεώσεων από  τους  Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016), 
όπως ισχύει. 

19.  Το Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» (ΦΕΚ 64/Α/04-05-2017), όπως ισχύει.  

20.  Την υπ' αριθ. 1191/14-03-2017 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου 
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών 
εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)» (ΦΕΚ 969/Β/22-
03-2017), όπως ισχύει. 

21. Την υπ’ αριθμ. 56902/215/19-05-2017 υπουργική απόφαση «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
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διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 1924/Β/02-06-2017), όπως ισχύει.  

22. Την με αρ. πρωτ. 57654/22-05-2017 υπουργική απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ)  του Υπουργείου  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1781/Β/23-05-2017), όπως 
ισχύει.  

23. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). 

24. 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.  

25. Την υπ’ αριθμ. 119/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
Ω85Φ7Λ7-ΧΙΕ) με την οποία συγκροτήθηκαν α) Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή  Αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της 
Π.Ε.Α.Α., β) Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., με εκτιμώμενη αξία 
ίση ή κατώτερη των 60.000,00€, χωρίς ΦΠΑ και γ) Τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., για χρονικό 
διάστημα ενός (1) έτους, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1360/2018 όμοια (ΑΔΑ: 
63ΗΩ7Λ7-7 Η5).  

26. Την με αρ. πρωτ. οικ. 8840/2017 (ΦΕΚ 39/τ. Β΄/17-01-2017) Απόφαση της Περιφερειάρχη 
Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
«Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.   

27. Την υπ’ αρ. οικ. 48105/6-3-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισμού 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής» καθώς 
και ανάθεσης υπογραφής δημοσίων συμβάσεων  προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, μελετών και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που δεν υπερβαίνουν το 
ποσό των 209.000€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 114/10-3-2017. 

28. Την υπ’  αριθμ. 424/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί έγκρισης 
σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες και  υπηρεσίες  της  Περιφέρειας Αττικής έτους  
2018 (ΑΔΑ: ΩΦ527Λ7-Π7Γ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 83/2018 Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: 61397Λ7-9ΓΓ).  

29. Την υπ΄αριθμ. 425/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί έγκρισης 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 84/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
(ΑΔΑ: 65ΝΟ7Λ7-9ΑΧ) και εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 23201/8723/20-04-2018 Απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  

30. Την υπ’ αριθμ. 120/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού ύψους 60.000,00€, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (48.387,10€ χωρίς ΦΠΑ), για την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης 
ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισμού ερεισμάτων καθώς 
και φύτευση, συντήρηση πρασίνου σε οδούς  αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α. για το έτος 2018 (ΑΔΑ: 
ΨΑΨ17Λ7-ΕΜΟ). 

31. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4127/04-01-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ9Λ07Λ7-
ΗΧΤ) για την πληρωμή δαπάνης των οριζομένων εκ του νόμου δημοσιεύσεων στον Τύπο, 
σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητες για το έτος 2018, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 149 
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Τμήματος Δημοσιονομικών Δεσμεύσεων της 
Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής. 

32. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 36404/20-02-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΙΥΔ7Λ7-
09Τ) για την πληρωμή δαπάνης για την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής και χλωρής 
φυτικής βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισμού ερεισμάτων καθώς και φύτευση, 
συντήρηση πρασίνου σε οδούς  αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α. για το έτος 2018, οποία καταχωρήθηκε 
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με α/α 1758 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Τμήματος Δημοσιονομικών 
Δεσμεύσεων της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής.  

33. Την υπ΄αριθμ. 993/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συγκρότηση της 
Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής των εργασιών αποψίλωσης ξερής και 
χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισμού ερεισμάτων, καθώς και 
συντήρηση πρασίνου σε οδούς  αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α. για το έτος 2018. 

34. Το υπ΄αριθμ.  64528/3-4-2018 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και 
Συλλογικών Οργάνων, περί εκτέλεσης δαπανών Περιφερειακών Ενοτήτων-Μέθοδος 
υπολογισμού της αξίας συμβάσεων, με τις συνημμένες σε αυτό πράξεις του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.  

35. Την υπ΄αριθμ. 1/2018 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 18PROC002888698) και την υπ΄αριθμ. τ.τ. 
20895/29-03-2018 περίληψη αυτής (ΑΔΑΜ: 18PROC002887395, ΑΔΑ: 6ΡΖΡ7Λ7-ΩΡ8). 

36. Την υπ΄αριθμ. 1217/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί 
έγκρισης των υπ΄αριθμ. 8/2018 και 9/2018 πρακτικών της γνωμοδοτικής επιτροπής 
αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των 
ορίων, για την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης για 
πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισμού ερεισμάτων, καθώς και συντήρηση πρασίνου σε οδούς 
αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α. για το έτος 2018 (ΑΔΑ: ΩΓΨΙ7Λ7-ΨΒΠ).   

37. Την υπ΄αριθμ. 1680/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί 
έγκρισης του υπ΄αριθμ. 19/2018 πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της 
Π.Ε.Α.Α., στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την 
ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη 
πυρκαγιών, καθαρισμού ερεισμάτων, καθώς και συντήρηση πρασίνου σε οδούς αρμοδιότητας 
Π.Ε.Α.Α. για το έτος 2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΖΥ7Λ7-27Φ, ΑΔΑΜ: 18AWRD003293542).   

38. Την από 25-05-2017 Προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ε.Ε.» με Γεν. Αριθ. Κατ. ΑΕΠΠ 476/25-05-2017 κατά της υπ΄αριθμ. 1217/2018 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ΄αριθμ. 
οικ. 1382/01-06-2018 έγγραφο της Α.Ε.Π.Π.. 

39.  Το με αρ. πρωτ. οικ. 109186/05-06-2018 έγγραφό μας προς την εταιρεία «ΓΑΙΟΣΤΑΤ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.», περί κατάθεσης του σχετικού παραβόλου προκειμένου να εξεταστεί 
η ανωτέρω προσφυγή από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α..  

40. Το υπ΄αριθμ. οικ. 120457/19-06-2018 έγγραφό μας προς την Πρόεδρο της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών 
και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., με το οποίο διαβιβάσαμε την από 25-05-2018 
προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.» κατά της 
υπ΄αριθμ. 1217/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, προς 
εξέταση.  

41.  Το υπ΄αριθμ. 01/2018 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της 
Π.Ε.Α.Α., σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω επιτροπή σε συνεδρίαση που πραγματοποίηθηκε 
στις 21-06-2018, αξιολόγησε και γνωμοδότησε τα εξής:  

«Στην Παλλήνη σήμερα 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ., συνήλθε στο 
κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής σε συνεδρίαση η συγκροτηθείσα με την 
υπ΄αριθμ. 119/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής,  Τριμελής 
Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., ύστερα από την με αρ. πρωτ. 01/19-06-2018 
πρόσκληση της προέδρου της προαναφερόμενης Επιτροπής, με σκοπό την εξέταση της 
διαβιβασθείσας προδικαστικής προσφυγής που κατέθεσε η εταιρεία με την επωνυμία: «ΓΑΙΟΣΤΑΤ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο: «ΓΑΙΟΣΤΑΤ», στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, κατά της Αναθέτουσας Αρχής «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»  και κατά της υπ΄αριθμ. 1217/2018 Απόφασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής ( ΑΔΑ : ΩΓΨΙ7Λ7-ΨΒΠ )  της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το υπ΄αριθμ. 
09/2018 πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού 
Ανοιχτού Διαγωνισμού  κάτω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση εργασιών 
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αποψίλωσης ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισμού 
ερεισμάτων, καθώς και συντήρηση του πρασίνου σε οδούς  αρμοδιότητας της Π.Ε.Α.Α. για το έτος 
2018 ( Διακ. 1/2018,  ΕΣΗΔΗΣ : 55216 ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 59.985,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει της τιμής.  
   
Στη Συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω: 

1. Κατσαλή Αργυρώ, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Ανωνύμων Εταιρειών  της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, κλάδου Π.Ε. 
Διοικητικού – Οικονομικού, ως πρόεδρος. 

2. Κουμαντατάκης Ευτύχιος, υπάλληλος της Διεύθυνσης  Πολιτισμού και Αθλητισμού, κλάδου 
Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού, ως τακτικό μέλος.  

3. Λίγγος Δημήτριος, υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης  της Π.Ε.Α.Α., κλάδου     ΤΕ 
Μηχανικών, ως αναπληρωματικό μέλος. 

Επίσης, προσήλθε και παρέστη ως Γραμματέας της Επιτροπής ο Πετράκης Γρηγόριος, 
Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Α.Α.,   κλάδου ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων. 
 
Διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του εξής θέματος της ημερήσιας διάταξης : 
 
ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση της ανωτέρω διαβιβασθείσας προδικαστικής προσφυγής.  
 
 Η ανωτέρω προδικαστική προσφυγή υπεβλήθη με Γεν. Αριθ. Κατ. ΑΕΠΠ 476/25-05-2018 στην 
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Ωστόσο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του 
Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,  οι ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης  δημοσίων 
συμβάσεων  με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ, 
υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Κατά συνέπεια,  η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών ως αναρμόδια καθ’ ύλην Αρχή, διαβίβασε τον φάκελο της εν λόγω προδικαστικής 
προσφυγής στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και εν συνεχεία 
δια του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής, περιήλθε προς εξέταση στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη  τα στοιχεία του φακέλου που μας διαβιβάστηκαν: 
Α) Την υπ’αρ.20/25-05-2018 Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία: «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο: «ΓΑΙΟΣΤΑΤ», ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 
Β) Το με αρ. πρωτ. οικ. 1382/01-06-2018 έγγραφο της Α.Ε.Π.Π. με το οποίο διαβιβάστηκε στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής ο φάκελος της ανωτέρω 
προδικαστικής προσφυγής. 
Γ) Το με αρ. πρωτ. Οικ. 109186/05-06-2018 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης 
Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής προς τη  ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε., με το οποίο παρακαλείται η εν λόγω εταιρεία όπως προβεί στην κατάθεση του 
σχετικού παραβόλου, ήτοι ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α., 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016, προκειμένου να γίνει 
παραδεκτή και να εξεταστεί η ανωτέρω προσφυγή από την Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης 
Ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της 
Π.Ε.Α.Α. 
Δ) Το με αρ. πρωτ. Οικ. 120457/19-06-2018 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης 
Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, με το οποίο μας διαβιβάστηκε ο 
φάκελος της εν λόγω προδικαστικής προσφυγής  και  επειδή όπως προκύπτει από την εξέταση των 
διαβιβασθέντων στοιχείων δεν έχει υποβληθεί το απαιτούμενο παράβολο όπως προβλέπεται από τις 
διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016, προκειμένου να εξεταστεί η ανωτέρω 
προδικαστική προσφυγή,  η Επιτροπή μας αποφάσισε ομόφωνα, ότι δεν δύναται να την κάνει 
παραδεκτή και να την εξετάσει επί της ουσίας». 
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εισηγείται 
Τη λήψη απόφασης, περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 01/2018 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και 
παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω 
των ορίων, για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής και χλωρής 
φυτικής βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισμού ερεισμάτων, καθώς και συντήρηση 
πρασίνου σε οδούς αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α. για το έτος 2018 (Διακ. 1/2018, ΕΣΗΔΗΣ: 55216), 
σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω Επιτροπή δεν δύναται να κάνει παραδεκτή την από 25-05-2018 
Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.» κατά της υπ΄αριθμ. 
1217/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής,  λόγω μη υποβολής 
του απαιτούμενου παραβόλου και ως εκ τούτου τη μη εξέταση αυτής, σύμφωνα με όσα ανωτέρω 
εκτέθηκαν.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
α) την έγκριση του υπ΄αριθμ. 01/2018 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης 
ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της 
Π.Ε.Α.Α., στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την επιλογή 
αναδόχου για την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης για 
πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισμού ερεισμάτων, καθώς και συντήρηση πρασίνου σε οδούς 
αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α. για το έτος 2018 (Διακ. 1/2018, ΕΣΗΔΗΣ: 55216),  
 
β) την απόρριψη της από 25-05-2018 Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας «ΓΑΙΟΣΤΑΤ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.» κατά της υπ΄αριθμ. 1217/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής,  λόγω, αφενός, μη υποβολής του απαιτούμενου παραβόλου και αφετέρου 
διότι επί της ουσίας ο προσβαλλόμενος λόγος δεν γίνεται αποδεκτός καθόσον η Εγγυητική 
Επιστολή Συμμετοχής του μειοδότη πληροί όλες τις απαιτήσεις και δεν έχει πλημμέλεια.  
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Σαπουνά Αγγελική  
Τσούπρα Ιωάννα 
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
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