ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: ∆. Νίκα

∆ροσιά: 02 / 04 / 2020
Αρ. Πρωτ.: - 8525 -

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
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ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ:

1. ∆ιαπίστωση 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 ∆.Κ. ∆ΡΟΣΙΑΣ», προϋπολογισµού 5.400.000,00 €
(πλέον ΦΠΑ)
2. Κατακύρωση της σύµβασης εκτέλεσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆.Κ. ∆ΡΟΣΙΑΣ»

Λαµβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης
διοίκησης – Πρόγραµµα ‘Καλλικράτης'».
3. Το 23333/8565/16-3-17 (Α∆Α: 7ΦΑΥΟΡ1Κ-Σ90) έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Αττικής µε θέµα: «Επισηµάνσεις όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας σε
συµβάσεις έργων. ∆ιευκρινήσεις αναφορικά µε τα άρθρα 98, 103 και 105 του ν. 4412/16
(Αποσφράγιση, αξιολόγηση προσφορών, αιτήσεων συµµετοχής στις δηµόσιες συµβάσεις έργων,
πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών, κατακύρωση – σύναψη σύµβασης).
4. Τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆.Κ. ∆ΡΟΣΙΑΣ» που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου.
5. 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.
6. Την υπ’ αριθµ. 110/2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου 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.
7. Το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 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 %.
8. Την υπ’ αρ. 333/2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 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 ΕΣΗ∆ΗΣ.
9. Την µε αριθµ πρωτ. 42438/13-11-2019 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής προς την ανωτέρω
εταιρεία, που κοινοποιήθηκε µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ 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.
10. Το ότι ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά την 20/11/2019 το φάκελο
δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο του ∆ήµου στις
22/11/2019 (αρ. πρωτ. 43960/22-11-2019). Επίσης υποβλήθηκαν και τα αποδεικτικά λήψης των
επανορθωτικών µέτρων που έχει λάβει ο προσωρινός ανάδοχος για την απόδειξη της αξιοπιστίας
του.
11. Το από 11/12/2019 2ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 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.”

12. 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 ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων, καθώς και του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 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.”

13. Το γεγονός ότι σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ∆ιονύσου 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.
14. Το ότι η τελική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, θα εκδοθεί µετά τη
γνωµοδότηση της Επιτροπής που απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργού Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού, του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων, καθώς και του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, όπως ορίζεται στο
αρ. 73 παρ. 8 και 9 του Ν. 4412/2016.
15. Την υπ’ αριθµ. 48/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, περί
έγκρισης αποστολής Σχεδίου Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου 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.
16. Το σχέδιο Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, σύµφωνα µε τα
ανωτέρω.
17. Την υπ’ αριθµ. 21Β/10-03-2020 γνωµοδότηση της Επιτροπής του αρ. 73 παρ. 9 του Ν.
4412/2016, σύµφωνα µε την οποία: “... η Επιτροπή παρέχει οµόφωνη σύµφωνη γνώµη επί του
υποβληθέντος σχεδίου απόφασης του ∆ήµου ∆ιονύσου 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”.
18. Το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου σύµφωνα µε το οποίο <<... στην
περίπτωση που έχει διαπιστωθεί η επάρκεια των επανορθωτικών µέτρων από τα αρµόδια όργανα
όπως περιγράφηκε ανωτέρω, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται µε το παρόν πρακτικό την
κατακύρωση της σύµβασης στην εταιρεία “ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. “ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ”
µε συνολική οικονοµική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 2.050.568,12 € και µέση έκπτωση Εµ:
62,96 % ... >>

Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται µε το παρόν
στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ∆ιονύσου

1. Την 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 ∆.Κ. ∆ΡΟΣΙΑΣ», προϋπολογισµού 5.400.000,00 € (πλέον ΦΠΑ), 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.
2. Την κατακύρωση της σύµβασης εκτέλεσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆.Κ. ∆ΡΟΣΙΑΣ», στην εταιρεία “ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ.
“ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ” µε έδρα: Αγ. Γεωργίου 29 & Α. Παπανδρέου, Ίλιον, Τ.Κ. 13121
και ΑΦΜ 094351592, ∆ΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών, µε συνολική οικονοµική προσφορά (χωρίς
Φ.Π.Α.) ποσού 2.050.568,12 € και µέση έκπτωση Εµ: 62,96 % µε κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή.
Κατά της απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης χωρεί ένσταση σύµφωνα µε το άρθρο
360 του Ν.4412/16. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η
προθεσµία άσκησής της είναι δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης
πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα (άρθρο 4.3.α. ∆ιακήρυξης).

Συνηµµένα
1. Το 2ο Πρακτικό της Ε.∆.
2. Τα υποβληθέντα στοιχεία για τα επανορθωτικά µέτρα του
οικονοµικού φορέα
3. Η Γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής

Ο Αντιδήµαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών & ∆ηµοτικών Έργων

Ε.∆.
1.
2.
3.
4.

Στέφανος Κριεµάδης
Πολιτικός Μηχανικός

Γενικό Αρχείο ∆ήµου
Αρχείο Τ.Υ.
Φακ. Εισηγήσεων
Φάκελος Έργου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
∆ΡΟΣΙΑ, 02/04/2020

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

