ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΕΠΑΝ/ΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥΣ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
ΘΕΜΑ 21Β: Εξέταση για τη διαπίστωση επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων της
εταιρείας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» προς απόδειξη της αξιοπιστίας της, ως προσωρινού
αναδόχου του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ»
Προϋπολογισμός: 5.400.000,00€ (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)

Αθήνα 10-03-2020
Συνεδρίαση: 21η
Πράξη: 21Β
Παρόντα Μέλη:
1. Πρόεδρος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
2. 1ο Τακτικό μέλος: KOΤΣΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3. 2ο Τακτικό μέλος: ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Γραμματείς:
1. 1η Τακτική γραμματέας : Δήμητρα Ατζάμπου
2. 2η Τακτική γραμματέας: Σοφία Σαράντου

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε απαρτία.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της:
1. Το αποσταλθέν Σχέδιο Απόφασης του Δήμου Διονύσου με θέμα: i). Διαπίστωση επάρκειας των
ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων της εταιρείας “ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ” προς απόδειξη της
αξιοπιστίας της, ως προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ», προϋπολογισμού 5.400.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) και ii). Κατακύρωση
της σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ.
ΔΡΟΣΙΑΣ» που διαβιβάστηκε στην Επιτροπή με το με αριθμ. πρωτ. 16824/12-02-2020
εισερχομένου στην Υπηρεσία ηλεκτρονικού μηνύματος στο email των επανορθωτικών μέτρων,
συνημμένα με τα ηλεκτρονικά αρχεία των σχετικών εγγράφων και μέτρων αυτοκάθαρσης της
ανωτέρω εταιρείας.
2. Την με αρ.48/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με το απόσπασμα Πρακτικού της 7ης/0402-2020 Δημόσιας τακτικής συνεδρίασης της με την οποία εγκρίθηκε η αποστολή σχεδίου
απόφασης προς την Γνωμοδοτική Επιτροπή της παρ.9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 για την
διαπίστωση επάρκειας των μέτρων και των αποδεικτικών στοιχείων που προσκομίσθηκαν από τον
οικονομικό φορέα ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ για την απόδειξη της αξιοπιστίας του, ως προσωρινού
αναδόχου του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ.ΔΡΟΣΙΑΣ»,
προϋπολογισμού 5.400.000,00€(πλέον ΦΠΑ)».

3. Με βάση τα διαλαμβανόμενα στο ως άνω αναφερόμενο σχέδιο απόφασης, επισημαίνονται τα
κάτωθι:

1. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ»
που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου.

2. Την υπ’ αριθμ. 949/14-02-2019 Απόφαση (ΑΑΥ 186-12-2-2019) έγκρισης δαπάνης και διάθεσης
πίστωσης ποσού 500.000,00€ για το έτος 2019.

3. Την υπ’ αριθμ. 110/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία
εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, καταρτίσθηκαν οι όροι της δημοπρασίας, ορίστηκε η
επιτροπή του διαγωνισμού και καθορίστηκε η ημερομηνία διεξαγωγής του.

4. Το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο συμμετείχαν στο διαγωνισμό
δεκατρείς (13) διαγωνιζόμενοι εκ των οποίων έγιναν δεκτοί οι έντεκα (11) και αναδείχθηκε
προσωρινός μειοδότης η εταιρεία “ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ” με έδρα: Αγίου Γεωργίου 29 & Α. Παπανδρέου, Ίλιον

Αττικής και ΑΦΜ 094351592, με συνολική οικονομική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 2.050.568,12
€ και μέση έκπτωση Εμ: 62,96 %.

5. Την υπ’ αρ. 333/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6699Ω93-Ω9Ο) με την οποία εγκρίθηκε
το ανωτέρω πρακτικό, αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία με την επωνυμία “ΙΛΙΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με δ.τ. “ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ
ΑΤΕ” και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες την 24/10/2019 μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

6. Την με αριθμ πρωτ. 42438/13-11-2019 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής προς την ανωτέρω
εταιρεία, που κοινοποιήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ την 13/11/2019, να υποβάλει όλα τα προβλεπόμενα στις
κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα έχουν δηλωθεί στο μέρος ΙΙΙ, παρ. Γ. του από
08/05/2019 ΕΕΕΣ που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος σχετικά με την ενότητα περί “Συμφωνίες με
άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού”, και σύμφωνα με τις
παραγράφους 7 έως και 9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, με την ίδια πρόσκληση ζητήθηκε η
προσκόμιση στοιχείων, προκειμένου ο προσωρινός ανάδοχος να αποδείξει ότι έχει λάβει
επανορθωτικά μέτρα επαρκή για την απόδειξη της αξιοπιστίας του, βάσει των όσων δηλώνονται και
στο από 08/05/2019 ΕΕΕΣ που υπέβαλε με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

7. Το ότι ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά την 20/11/2019 το φάκελο δικαιολογητικών
κατακύρωσης και σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του Δήμου στις 22/11/2019 (αρ. πρωτ. 43960/2211-2019). Επίσης υποβλήθηκαν και τα αποδεικτικά λήψης των επανορθωτικών μέτρων που έχει λάβει
ο προσωρινός ανάδοχος για την απόδειξη της αξιοπιστίας του.

8. Το από 11/12/2019 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού όπου εκτός των άλλων αναφέρεται: “...
η επιτροπή διαγωνισμού θεωρεί ότι τα μέτρα που περιγράφονται και τα αποδεικτικά στοιχεία που
προσκομίσθηκαν από την εταιρεία ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ προς απόδειξη της αξιοπιστίας της, είναι
επαρκή, αφού ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει καταβάλει το διοικητικό πρόστιμο που του
επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 674/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, έχει διευκρινίσει τα
γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, γεγονός που αποδεικνύεται από την ίδια την
απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα,
καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω παραβάσεων της
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.”

9. τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπου αναγράφονται:

“8. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά
την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της επόμενης παραγράφου, η οποία
εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης της αναθέτουσας αρχής
στην εν λόγω επιτροπή συνοδευόμενου από όλα τα σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω
προθεσμίας η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης τον εν λόγω οικονομικό φορέα. Η
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, καθώς και η απόφαση με την οποία γίνονται δεκτά ένδικα βοηθήματα κατ’ αυτής,
κοινοποιείται στην Αρχή.

9.Για τις ανάγκες των παραγράφων 7 και 8 συνιστάται επιτροπή που απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργού
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
καθώς και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η ως άνω επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού η οποία εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος
και ρυθμίζει τις αναγκαίες λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας της. Χρέη Προέδρου εκτελεί ο εκπρόσωπος
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.”

10. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου οφείλει να
αποστείλει στην ως άνω Επιτροπή σχέδιο απόφασής της, συνοδευόμενο από τα υποβληθέντα
έγγραφα του προσωρινού αναδόχου για τη διατύπωση της γνώμης της επί της επάρκειας ή μη των
επανορθωτικών μέτρων του ελεγχόμενου οικονομικού φορέα.

11. Το ότι η τελική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, θα εκδοθεί μετά τη
γνωμοδότηση της Επιτροπής που απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού, του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
καθώς και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως ορίζεται στο αρ. 73 παρ. 8 και
9 του Ν. 4412/2016.

12. Την υπ’ αριθμ. 48/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, περί έγκρισης
αποστολής Σχεδίου Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου προς την Επιτροπή
του αρ. 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο, η Οικονομική Επιτροπή καταρχήν,
αποφασίζει ότι τα μέτρα που περιγράφονται και τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίσθηκαν από
τον οικονομικό φορέα «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» για την απόδειξη της αξιοπιστίας
του κρίνονται επαρκή, αφού ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει καταβάλει το διοικητικό πρόστιμο
που του επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 674/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, έχει
διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, γεγονός που αποδεικνύεται
από την ίδια την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω
παραβάσεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.
Ο πίνακας επανορθωτικών μέτρων όπως στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Δήμο
Παλλήνης:

Α/Α
1
2

3

4

Περιεχόμενα φακέλου μέτρων αυτοκάθαρσης
ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ
a. Η υπ. αρ. 674/2018 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού
(ΦΕΚ 674/2018 ΦΕΚ 317/08-02-2019)
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
a. Βεβαίωση ΑΑΔΕ περί ολοσχερούς εξόφλησης του προστίμου
από την ΑΑΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
a. Εγχειρίδιο Διαχείρισης Συστήματος ISO 37001. Περιγραφή
διαδικασιών – Ενεργειών.

Εμπιστευτικό
ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

5

6

b. Βεβαίωση του φορέα πιστοποίησης Business Quality
Certification σχετικά με τα ISO 37001 :2016.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
a. Απόφαση έγκρισης του Κ.Ε.Δ. από το Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρείας
b. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας, αποδεικτικό
ενημέρωσης και αποδοχής του Κ.Ε.Δ. από το Προσωπικό
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
a. Βεβαίωση συμμετοχής προσωπικού σε εξειδικευμένα σεμινάρια
από εξωτερικό νομικό σύμβουλο
b. Βεβαίωση – έκθεση ελέγχου από εξωτερικό νομικό σύμβουλο

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

Στο σημείο αυτό, η Γνωμοδοτική Επιτροπή για το ανωτέρω θέμα 21Β της ημερήσιας διάταξης,
αφού έλαβε υπόψη τα προαναφερθέντα, μελέτησε το σύνολο των τεθέντων σε αυτή στοιχείων και μετά
από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, θεωρεί πως :
η εταιρία «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ.
ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» έχει λάβει επαρκή επανορθωτικά μέτρα προς απόδειξη της αξιοπιστίας της
σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στον ανωτέρω πίνακα μέτρων αυτοκάθαρσης όπως στάλθηκε
από την αναθέτουσα αρχή. Συγκεκριμένα η εταιρεία «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ»



έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο σε
συνεργασία με τις ερευνητικές αρχές,



συμμετείχε οικειοθελώς στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών όπως προκύπτει από
την με αριθμό 674/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού,



έχει καταβάλει το διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.
52570/26.09.2019 βεβαίωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από
την οποία προκύπτει η βεβαίωση μη οφειλής της εταιρείας με εταιρεία «ΙΛΙΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ.
ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ», λόγω εξόφλησης του προστίμου που της επιβλήθηκε δυνάμει της
με αρ. 674/2018 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού,



έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο
προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή
παραπτωμάτων, τα οποία αναλύονται επαρκώς στα συνημμένα έγγραφα που
προσκόμισε.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή παρέχει ομόφωνα σύμφωνη γνώμη επί
του υποβληθέντος σχεδίου απόφασης του Δήμου Διονύσου και περί της
επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα
«ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» προς απόδειξη της αξιοπιστίας της.

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε την παρούσα γνωμοδότηση την οποία
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.
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