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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 10η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 568/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 26-02-2019, 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. 54818 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 21-02-2019. 
 

Θέμα 19ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση του υπ’ αρ.22/2019 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφορικά με τον έλεγχο 
των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού άνω των ορίων (διεθνή) 
ανοικτού διαγωνισμού για την «Τοποθέτηση – απομάκρυνση – γενικότερη διαχείριση  κινητών 
συστημάτων υγιεινής στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας 
Αττικής για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές για τρία έτη 
2018-2020» (CPV: 24955000-3), τελικού προϋπολογισμού €4.963.825,15 συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης 20%. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος  
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας  

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

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική 
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή 
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου 
  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στην κα Ασημακοπούλου η 
οποία ενημερώνει τα μέλη της- Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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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.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.130459/2.07.2018 (ΦΕΚ 2780/12.07.2018) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής 
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.  

10. 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. Την υπ. αρ. 
179/2018 (ΑΔΑ : 6Κ5Α7Λ7-ΕΨ7) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί 2ης 
τροποποίησης Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής,  οικονομικού έτους 
2018.  

11. Την υπ’ αρ.437/2017 (ΑΔΑ: ΩΧΗΩ7Λ7-88Λ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
περί έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης ποσού 4.963.825,15 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ για τη χρησιμοποίηση συστημάτων υγιεινής στις Λαϊκές Αγορές Περιφέρειας Αττικής για 
τρία (3) έτη. 

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. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.18135/17 αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών για την 
αναβάθμιση των Υπηρεσιών Υγιεινής στις Λαϊκές Αγορές (Διαπιστωμένα προβλήματα και 
προτάσεις επίλυσης). 

14.  Τα υπ’ αρ.258267/18-12-2017 & 245699/6-12-2017 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων - 
Τμήμα Μελετών - Κανονισμών – Προτύπων με θέμα: «Τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή 
υπηρεσίας με κινητά συστήματα υγιεινής». 

15.  Το υπ’ αρ. πρωτ.20446/21-12-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών με θέμα 
«Παροχή στοιχείων σχετικά με μίσθωση κινητών συστημάτων υγιεινής» και το υπ’ αρ. 
πρωτ.477/11-1-2018 έγγραφο της ως άνω Διεύθυνσης με θέμα «Συμπλήρωση στοιχείων - 
Παροχή στοιχείων σχετικά με μίσθωση κινητών συστημάτων υγιεινής». 

16.  Την υπ’ αρ.164/2018 απόφαση (ΑΔΑ: 6Ι717Λ7-ΞΛΞ) της Οικονομικής επιτροπής περί 
έγκρισης δαπάνης (ορθή επανάληψη). 

17. Την υπ’ αρ. πρωτ.45392/5-3-2018 (ΑΔΑ: ΨΞΔΟ7Λ7-ΞΚΣ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
18.  Την υπ΄αρ.856/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι 

της Διακήρυξης (ΑΔΑ: Ψ7297Λ7-9ΩΡ).  
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19.  Το γεγονός ότι ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 19/7/2018 και υποβλήθηκαν 2 προσφορές για 
κάθε Τομέα. 

20.  Την υπ’ αρ.2121/2018 (ΑΔΑ: ΩΞ0Ζ7Λ7-ΗΥΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκαν τα υπ’ αρ.55/2018 & 56/2018 πρακτικά της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και 
αναδείχθηκαν προσωρινοί μειοδότες για 3 έτη ως εξής:  
 για τον Τομέα 1 η εταιρία «ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ» στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 1.679.196,48 € πλέον ΦΠΑ ή 
2.082.203,64 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.   

 για τον Τομέα 2 η εταιρία «TOI TOI (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ» στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 
1.614.824,64 € πλέον ΦΠΑ ή 2.002.382,55 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

21. Την υπ’ αρ.2558/2018 (ΑΔΑ: Ω70Τ7Λ7-Α3Κ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκε το υπ΄αρ.69/2018 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.  

22.  Τη με αρ.370/2018 Πράξη του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τη με αρ.11/2019 
Απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της προσφυγής της Περιφέρειας 
Αττικής κατά της Πράξης 370/2018 του Ζ’ Κλιμακίου. 

23.  Το με αρ.22/2019 πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο: 
«Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
 το υπ. αρ. πρωτ. 51371/22.02.2019 έγγραφο-πρόσκληση για συνεδρίαση της Δ/ΝΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ προς την Πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή. 
 το υπ. αρ. πρωτ. 31304/01-02-2019 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ προς την εταιρία 
ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ και προς την εταιρία ΤΟΙ ΤΟΙ (HELLAS) A.E 
 τη Διακήρυξη 6/2018 (Συστημικός Αρ. 60747). 
 Την με αρ. 11/2019 Απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την 
Τοποθέτηση – απομάκρυνση – γενικότερη διαχείριση κινητών συστημάτων υγιεινής στις λαϊκές 
αγορές αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη των 
αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές για τρία έτη 2018-2020 (διακήρυξη 
6/2018). 
Έλεγξε τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά κατακύρωσης των ηλεκτρονικών φακέλων και 
μονόγραψε και έλεγξε τα δικαιολογητικά των φυσικών φακέλων των μειοδοτριών εταιριών: 
1. ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ (υπ. αρ. πρωτ. 56152/22-2-2019 του φυσικού 
φακέλου) για τον τομέα 1 και  
2. ΤΟΙ ΤΟΙ (HELLAS) A.E. (υπ. αρ. πρωτ. 51371/19-2-2019 του φυσικού φακέλου) για τον 
τομέα 2. 
Μετά τον έλεγχο των Επικαιροποιημένων Δικαιολογητικών Κατακύρωσης η Επιτροπή 
διαπιστώνει ότι τα Δικαιολογητικά των άνω εταιριών ήταν πλήρη και σύμφωνα με το άρθρο 7 
της Διακήρυξης 6/2018 και ως εκ τούτου γνωμοδοτεί για την υπογραφή των σχετικών 
συμβάσεων». 
 

 Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
Την έγκριση του υπ. αρ.22/2019 πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής τoυ ηλεκτρονικού άνω 
των ορίων (διεθνή) ανοικτού διαγωνισμού για την «Τοποθέτηση – απομάκρυνση – γενικότερη 
διαχείριση  κινητών συστημάτων υγιεινής στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών 
Αγορών της Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που 
δραστηριοποιούνται σε αυτές για τρία έτη 2018-2020», τελικού προϋπολογισμού €4.963.825,15 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης 20% και την υπογραφή των σχετικών 
συμβάσεων με τις εταιρίες ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. (Τομέας 1) και ΤΟΙ ΤΟΙ 
(HELLAS) A.E. (Τομέας 2).   

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 
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Την έγκριση του υπ. αρ.22/2019 πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής τoυ ηλεκτρονικού άνω 
των ορίων (διεθνή) ανοικτού διαγωνισμού για την «Τοποθέτηση – απομάκρυνση – γενικότερη 
διαχείριση  κινητών συστημάτων υγιεινής στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών 
Αγορών της Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που 
δραστηριοποιούνται σε αυτές για τρία έτη 2018-2020», τελικού προϋπολογισμού €4.963.825,15 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης 20% και την υπογραφή των σχετικών 
συμβάσεων με τις εταιρίες ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. (Τομέας 1) και ΤΟΙ ΤΟΙ 
(HELLAS) A.E. (Τομέας 2).   

 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος 
Χρυσικός Φώτιος  
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας  
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