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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 40η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2140/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 21-08-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 465831 ορθή επανάληψη της πρόσκλησης του Προέδρου της που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 13-08-2019. 
 

Θέμα 8ο  
Επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων των οικονομικών φορέων «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» και «ΩΡΙΩΝ 
ΑΤΕ» που συγκροτούν την ένωση «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ- ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ», προσωρινού αναδόχου του 
έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», 
προϋπολογισμού 17.000.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) και έγκριση του 2ου Πρακτικού της 
Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτρης  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 

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

 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών το (1) ένα έχει αντικατασταθεί από το αναπληρωματικό 
μέλος.  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 
υπ’ αριθμ πρωτ: 458065/08-08-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
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2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α’/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-
11- 2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής», την υπ’αρ.109290/39629/2016 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’αρ.438/2016 Απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο 
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την 
υπ’αρ.37419/13479/2018 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 
1661/Β/11-5-2018) «Έγκριση της υπ’ αρ. 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται-επικαιροποιείται ο 
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» . 

3. Tα άρθρα 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013. 

4. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε 
θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
42), αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

5. Την υπ’ αριθμ. 423/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, με 
την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το οικονομικό έτος 2018. 

6. Την υπ’ αριθμ. 425/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, με 
την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2018. 

7. Την από 06-12-2017 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου 
Αγίας Παρασκευής για την χρηματοδότηση και την κατασκευή του έργου του θέματος. 

8. Την συνταχθείσα μελέτη που έγινε με μέριμνα του Δήμου Αγίας Παρασκευής, αποτελείται 
από Τεχνική Έκθεση, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Γενική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων, τεχνικές προδιαγραφές, ΣΑΥ, ΦΑΥ και Σχέδια Μελέτης. 

9. Η μελέτη του έργου έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 257/2017 Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής. 

10. Το ΦΕΚ 27Δ/1970 «περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής», 
σύμφωνα με το οποίο καθορίστηκε η χρήση του χώρου. 

11. Το με αρ. πρωτ. 39827/2011/22-6-2011 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής/Δνση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού/Τμήμα Περιβάλλοντος, με θέμα τη βεβαίωση 
απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση για το έργο του θέματος. 

12. Την υπ΄ αριθμ. 162/18-06-2013 Άδεια Δόμησης (ΑΔΑ : ΒΕΖΔΩ6Υ-650) για το αντικείμενο της 
μελέτης που εκδόθηκε από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής/ Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης. 

13. Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων, έτους 2018 της Περιφέρειας 
Αττικής για ποσό 21.080.000,00 € με ΚΑΕ 02.072.9733.02.02201 

14. Την υπ΄ αριθμ. 2821/03-01-2018 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της 
Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ : Ω82Ο7Λ7-Ο0Γ) με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης 
πίστωσης από τον ΚΑΕ 02.072.9733.02.02201 με δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης 
συνολικού ύψους 21.080.000€ . 

15. Την υπ΄ αριθμ. 957/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκε 1) το σχέδιο Διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας μέσω Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) και τα τεύχη δημοπράτησης, 
2) η διενέργεια του Διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, 3) η δημοσίευση της διακήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ, 4) το σχέδιο της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και 
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής 5) το σχέδιο της προκήρυξης διαγωνισμού στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε) για το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», προϋπολογισμού 
17.000.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 

16. Την 2107/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», προϋπολογισμού 
17.000.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 

17. Την 3181/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία 

εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», προϋπολογισμού 
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17.000.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 
18. Την κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 3181/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και του 

1ου Πρακτικού σε όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό που στάλθηκαν μέσω της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων την 8-11-2018. 

19. Το με αρ. πρωτ. οικ. 230981/20-11-2018 έγγραφο της ΔΤΕΠΑ προς την ένωση οικονομικών 
φορέων 

«ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ-ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ» για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του «προσωρινού 
αναδόχου» κατά το άρθρο 4.2 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, που εστάλη μέσω της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων την 20-11-2018. 

20. Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων την 6-12-2018 από τον προσωρινό ανάδοχο και υποβλήθηκαν με το 
με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 246207/7-12-2018 έγγραφο στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας(σε CD). 

21. Το από 11-2-2019 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που υποβλήθηκε στην 
Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ για έγκριση, στο οποίο 
η Επιτροπή εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) στην 
ένωση εταιρειών με την επωνυμία 

«ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.- ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.» με προσφερθείσα μέση έκπτωση: Σαράντα εννέα τοις εκατό 
και έντεκα εκατοστά (49,11%) και Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά 
8.651.930,96 € (πλέον ΦΠΑ). 

22. Την υπ΄ αρ. 448/2019 (ΑΔΑ: Ω6ΞΨ7Λ7-Β5Ψ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του 
έργου και η κατακύρωση της σύμβασης στην ένωση οικονομικών φορέων «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ-
ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ» με οικονομική προσφορά 8.651.930,96 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%, με μέση 
τεκμαρτή έκπτωση 49,11%. (σε CD). 

23. Η κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 448/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και όλων των 
πρακτικών σε όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πλην του προσωρινού αναδόχου, 
μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, την 
28-2-2019. 

24. Την υπ΄αριθμ. 291/2019 Πράξη του Ε΄ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την 
οποία κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης με αντικείμενο την ανάθεση από την 
Περιφέρεια Αττικής   στην   ένωση   εταιρείων   «ΛΑΤΟΜΙΚΗ   Α.Τ.Ε.-   ΩΡΙΩΝ   Α.Τ.Ε.»   της   
εκτέλεσης   του   έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ». 

25. Με το με αρ. πρωτ. 161555/07-05-2019 έγγραφο ΔΤΕΠΑ με το οποίο ζητήθηκε από τον 
«προσωρινό μειοδότη» την ένωση εταιρείων «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.- ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.», να 
προσκομίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έχει λάβει επανορθωτικά μέτρα για την 
απόδειξη της αξιοπιστίας του. 

26. Οι οικονομικοί φορείς «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» και «ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ» προσκόμισαν εντός της 
ταχθείσας προθεσμίας τα αιτηθέντα στοιχεία μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και 
στοιχεία σε έντυπη μορφή με τα με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 209786/21-5-2019 και 214284/22-5-
2019 έγγραφά τους. 

27. Με την 1695/2019(ΑΔΑ: 6ΔΙΟ7Λ7-ΥΧΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η Αποστολή του Σχεδίου Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής σχετικά με την επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων των οικονομικών φορέων 
«ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» και «ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ» που συγκροτούν την ένωση «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ- 
ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ», προσωρινού αναδόχου του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ 
ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», προϋπολογισμού 17.000.000,00 Ευρώ (πλέον 
Φ.Π.Α.), προς την Επιτροπή του αρ. 73 παρ. 9 του Ν.4412/2016. 

28. Την με αρ. πρωτ. 388723/17-07-2019 αποστολή δικαιολογητικών περί εξυγίανσης των 
οικονομικών φορέων «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» και «ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ» και Σχεδίου Απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την επάρκεια των 
επανορθωτικών μέτρων της ένωσης εταιρειών με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.- ΩΡΙΩΝ 
Α.Τ.Ε.», προσωρινού αναδόχου του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», προϋπολογισμού 17.000.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), 
προς την Επιτροπή του αρ. 73 παρ. 9 του Ν.4412/2016. 

29. Την με αρ. 11Α πράξη της 11ης Συνεδρίασης την 25-07-2019, με την οποία η Επιτροπή του 
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αρ. 73 παρ.9 του Ν. 4412/2016 παρέχει σύμφωνη γνώμη επί του υποβληθέντος σχεδίου 
απόφασης της Περιφέρειας Αττικής και περί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών 
μέτρων των οικονομικών φορέων «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» και «ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ» που συγκροτούν την 
ένωση «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ- ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ», προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους. 

 
Και επειδή: 
1. Με την αριθμ. 291/2019 Πράξη του Ε΄ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ορίζεται 

«….Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο διαπιστώνει ότι, ενόψει των περιλαμβανόμενων στην 
674/14.12.2018 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού διαπιστώσεων, υφίστανται επαρκώς 
εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι εταιρείες που συμμετέχουν στην 
αναδειχθείσα ανάδοχο ένωση εταιρειών είχαν συνάψει κατά το χρονικό διάστημα από 
1.3.2011 έως 14.3.2011 συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς, με στόχο τη στρέβλωση 
του ανταγωνισμού. Η αρνητική, όμως, απάντηση που διατυπώθηκε στο σχετικό ερώτημα του 
υποβληθέντος από αυτή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου δεν άγει σε άνευ ετέρου αποκλεισμό 
της από την ελεγχόμενη διαγωνιστική διαδικασία λόγω·της ανακριβούς συμπλήρωσης του εν 
λόγω εγγράφου. Τούτο, διότι το ερώτημα είχε διατυπωθεί κατά τρόπο ώστε να μην καθίσταται 
σαφές αν ζητείται από το διαγωνιζόμενο να δηλώσει οποιαδήποτε συμφωνία που τυχόν έχει 
συνάψει στο παρελθόν με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού ή μόνο αυτές που 
αφορούν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό (βλ. τη 1082/2018 απόφαση της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών, με την οποία υιοθετήθηκε η δεύτερη ερμηνευτική εκδοχή)….» 

2. Η Υπηρεσία μας συμμορφούμενη με την ως άνω Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με 
το με αρ. πρωτ.161555/07-05-2019 έγγραφο ζητήθηκε από τον «προσωρινό μειοδότη» 
την ένωση εταιρείων«ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.- ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.», να προσκομίσει στοιχεία που 
να αποδεικνύουν ότι έχει λάβει επανορθωτικά μέτρα για την απόδειξη της αξιοπιστίας 
του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. 

3. Οι οικονομικοί φορείς «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» και «ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ» προσκόμισαν εντός της 
ταχθείσας προθεσμίας τα αιτηθέντα στοιχεία μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ 
καθώς και στοιχεία σε έντυπη μορφή με τα με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 209786/21-5-2019 και 
214284/22-5-2019 έγγραφά τους. 

4. Ο οικονομικός φορέας «ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε» εξέθεσε τα ακόλουθα: «…. Με την απόφαση 
674/2018 της Επιτροπής Ανταγωνισμού διαπιστώθηκε εκ μέρους της εταιρείας μας παράβαση 
του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 703/1977. Η σχετική απόφαση μας κοινοποιήθηκε την 15-01-
2019. Η διάρκεια της σχετικής παράβασης ήταν ελάχιστη, διάρκειας μόλις δεκατεσσάρων (14) 
ημερών (βλ. απόφαση Ε.Α. σελ. 22 υπ΄αριθμ. 67). Η ως άνω απόφαση εξεδόθη κατόπιν 
οικειοθελούς υπαγωγής της εταιρείας μας σε διευθέτηση (βλ. το άρθρο 25α του Ν. 3959/2011) 
και με την οποία επιβλήθηκε σχετικό διοικητικό πρόστιμο. Κατόπιν της λαβούσας χώρα 
προσβολής των κανόνων του ανταγωνισμού η εταιρεία μας προέβη στη λήψη των εξής 
επανορθωτικών μέτρων : 

1) Υπέβαλε πρόταση διευθέτησης διαφοράς (502/14-08-2018) σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 30 της απόφασης 628/2016 της Ε.Α. και συνεργάσθηκε πλήρως με την 
Επιτροπή Ανταγωνισμού για την διαλεύκανση όλων των παραμέτρων της 
υπόθεσης. Με την αυτή απόφαση της Ε.Α. διαπιστώθηκε «η ειλικρινής πρόθεση 
των πέντε εμπλεκόμενων επιχειρήσεων στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών να 
υπαχθούν σε αυτήν, όπως διαπιστώθηκε και επιβεβαιώθηκε και κατά τη διάρκεια 
των διμερών συσκέψεων που έλαβαν χώρα». Πρόκειται για το μείζον μέτρο 
αποκατάστασης της αξιοπιστίας, το οποίο μνημονεύεται στην παρ. 7 του άρθρου 
73 του Ν.4412/2016, το οποίο αυτοτελώς θεωρούμενο αρκεί για να αποκαταστήσει 
την αξιοπιστία και την ακεραιότητα της εταιρείας μας. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
44, παρ. 3, του Ν. 3959/2011, η εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε άλλου είδους 
δυσμενείς έννομες συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από τα γεγονότα που 
διαπιστώθηκαν με την παραπάνω απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Προς 
απόδειξη των ανωτέρω προσκομίζεται η απόφαση 674/2018 της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού. 

2) Η εταιρεία έχει καταβάλει το πρόστιμο που της επεβλήθη με την ως άνω απόφαση 
674/2018 της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Προσκομίζεται η ταυτότητα οφειλής και η 
πράξη εξόφλησης. 

3) Πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι η ως άνω απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν 
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αφορά τη συγκεκριμένη διαδικασία, άρα δεν επηρεάζει τον υπόψη διαγωνισμό. 
4) Πρέπει, επίσης να συνεκτιμηθεί ότι η προαναφερθείσα απόφαση 674/2018 της 

Επιτροπής Ανταγωνισμού αφορά γεγονός που συντελέσθηκε το 2011. Από το 
χρόνο αυτό και εντεύθεν δεν έχει προκύψει οιοδήποτε άλλο επιβαρυντικό στοιχείο 
εις βάρος της εταιρείας μας, ούτε έχει διαπιστωθεί έτερη παράβαση των κανόνων 
του ανταγωνισμού. 

5) Προβήκαμε σε ενέργειες πιστοποίησης της εταιρείας μας κατά ISO37001. Το ISO 
37001 είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας. 
Προσδιορίζει μια σειρά μέτρων για να βοηθήσει τους οργανισμούς να 
προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν τη δωροδοκία. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται η υιοθέτηση μια πολιτικής για την καταπολέμηση της δωροδοκίας, 
ο διορισμός ενός προσώπου για να επιβλέπει τη συμμόρφωση κατά της 
δωροδοκίας, η κατάρτιση για το θέμα, η αξιολόγηση των κινδύνων και η δέουσα 
επιμέλεια για τα έργα και τους συνεργάτες της επιχείρησης, η εφαρμογή 
οικονομικών και εμπορικών ελέγχων και η θέσπιση διαδικασιών υποβολής 
εκθέσεων και ερευνών. Το πρότυπο έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει επιχειρήσεις 
και οργανισμούς να εφαρμόσουν ένα σύστημα διαχείρισης της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας ή να ενισχύσουν τους ελέγχους που πραγματοποιούν σήμερα. 
Επίσης, βοηθά στη μείωση του κινδύνου της δωροδοκίας όταν συμβαίνει και 
μπορεί να αποτελέσει απόδειξη προς τα ενδιαφερόμενα μέρη πως μια εταιρεία έχει 
θέσει σε εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένες καλές πρακτικές ελέγχων κατά της 
δωροδοκίας. Προσκομίζουμε την από 05- 04-2019 προσφορά εταιρείας 
πιστοποίησης καθώς και την από 05-04-2019 βεβαίωση της ίδιας εταιρείας 
CERTCOM. Η πιστοποίηση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και οικοδομικά έργα. 

7) Με την από 17-01-2019 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας μας αποφασίσθηκε η 
υιοθέτηση ολοκληρωμένου σχεδίου Πολιτικής Ανταγωνισμού, που συνιστά κείμενο 
δεσμευτικό για τη Διοίκηση και τα στελέχη. Προσκομίζεται η απόφαση του Δ.Σ. με 
το συνημμένο σχέδιο. 

8) Πραγματοποιήθηκε (στις 30/01/2019, 12/03/2019 και 07/05/2019) από το δικηγόρο 
κ. Ευάγγελο Π. Πετρόπουλο , σειρά σεμιναρίων σε όλο το προσωπικό και στα 
βασικά στελέχη της εταιρείας με θέμα το νομοθετικό πλαίσιο περί ελεύθερου και 
θεμιτού ανταγωνισμού, τις συνήθεις περιπτώσεις παραβιάσεων, τις συνέπειες και 
τα μέτρα συμμόρφωσης. Έγινε, επίσης, ανάλυση καλών πρακτικών στις 
κατασκευαστικές επιχειρήσεις. Προσκομίζουμε την βεβαίωση του εν λόγω νομικού 
συμβούλου. 

9) Τον Απρίλιο 2019, πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικός εσωτερικός έλεγχος από 
τον εξωτερικό νομικό σύμβουλο κ. Ευάγγελο Π. Πετρόπουλο, προκειμένου να 
διαπιστωθεί η συμμόρφωση της Διοίκησης και των βασικών στελεχών της εταιρείας 
προς τους κανόνες περί ανταγωνισμού. Ο εν λόγω έλεγχος θα επαναλαμβάνεται 
κάθε χρόνο σε μη γνωστά στην εταιρεία μας χρονικά σημεία. Προσκομίζεται η 
σχετική βεβαίωση. 

10)  Μέχρι σήμερα ουδεμία σχετική αγωγή αποζημίωσης έχει ασκηθεί, ούτε καν 
συναφής αξίωση έχει προβληθεί, εις βάρος της εταιρείας για τυχόν ζημίες που 
ήθελε θεωρηθεί ότι μπορεί να προκλήθηκαν από την παράβαση που διαπιστώθηκε 
με την υπ' αριθμ. 674/2018 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 

5. Ο οικονομικός φορέας «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε» εξέθεσε τα ακόλουθα: «…. Με την 
απόφαση 674/2018 της Επιτροπής Ανταγωνισμού διαπιστώθηκε εκ μέρους της εταιρείας 
μας παράβαση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 703/1977. Η σχετική απόφαση μας 
κοινοποιήθηκε την 1501-2019. Η διάρκεια της σχετικής παράβασης ήταν ελάχιστη, 
διάρκειας μόλις δεκατεσσάρων (14) ημερών (βλ. απόφαση Ε.Α. σελ. 22 υπ’ αριθμ. 67.) Η 
ως άνω απόφαση εξεδόθη κατόπιν οικειοθελούς υπαγωγής της εταιρείας μας σε 
διευθέτηση (βλ. το άρθρο 25α του Ν. 3959/2011) και με την οποία επιβλήθηκε σχετικό 
διοικητικό πρόστιμο. Κατόπιν της λαβούσας χώρα προσβολής των κανόνων του 
ανταγωνισμού η εταιρεία μας προέβη στη λήψη των εξής επανορθωτικών μέτρων: 
1) Υπέβαλε πρόταση διευθέτησης διαφοράς (664/18-10-2018) σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην  παρ. 30  της απόφασης 628/2016 της Ε.Α. και συνεργάσθηκε 
πλήρως με την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την διαλεύκανση όλων των 
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παραμέτρων της υπόθεσης. Με την αυτή απόφαση της Ε.Α. διαπιστώθηκε «η 
ειλικρινής πρόθεση των πέντε εμπλεκόμενων  επιχειρήσεων  στη  Διαδικασία  
Διευθέτησης  Διαφορών να υπαχθούν σε αυτήν, όπως διαπιστώθηκε και 
επιβεβαιώθηκε και κατά τη διάρκεια των διμερών συσκέψεων που έλαβαν χώρα». 
Πρόκειται για το μείζον μέτρο αποκατάστασης της αξιοπιστίας,  το οποίο 
μνημονεύεται στην παρ. 7 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, το οποίο αυτοτελώς 
θεωρούμενο αρκεί για να αποκαταστήσει την αξιοπιστία και την ακεραιότητα της 
εταιρείας μας. Κατ’ εφαρμογή    του άρθρου 44, παρ. 3, του Ν. 3959/2011, η 
εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε άλλου είδους δυσμενείς έννομες συνέπειες που 
μπορεί να προκύψουν από τα γεγονότα που διαπιστώθηκαν με την παραπάνω 
απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Προς απόδειξη των ανωτέρω 
προσκομίζεται η απόφαση 674/2018 της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 

2) Η εταιρεία μας έχει καταβάλει το πρόστιμο που επιβλήθηκε με την ως άνω 
απόφαση 674/2018 της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Προσκομίζεται σχετική 
εκτύπωση της σχετικής καρτέλας στο taxisnet. 

3) Πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι η ως άνω απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν 
αφορά τη συγκεκριμένη διαδικασία, άρα δεν επηρεάζει τον υπόψη διαγωνισμό. 

4) Πρέπει, επίσης να συνεκτιμηθεί ότι η προαναφερθείσα απόφαση 674/2018 της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού αφορά γεγονός που συντελέσθηκε το 2011και η 
παράβαση  διήρκησε  μόνο  δεκατέσσερις (14) ημέρες. Από το χρόνο αυτό και 
εντεύθεν δεν έχει προκύψει οιοδήποτε άλλο επιβαρυντικό στοιχείο εις βάρος της 
εταιρείας μας, ούτε έχει διαπιστωθεί έτερη παράβαση των κανόνων του 
ανταγωνισμού. 

5) Προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας μας προέβημεν σε πλήρη αλλαγή της 
σύνθεσης του Δ.Σ. της εταιρείας μας. Προσκομίζονται συναφώς πιστοποιητικά 
Γ.Ε.ΜΗ. που αφορούσαν το χρόνο της παραβίασης και το τρέχον διάστημα 
(καλύπτεται τόσο ο χρόνος της υποβολής της προσφοράς, όσο     και ο παρόν 
χρόνος). 

6) Προβήκαμε στην πιστοποίηση της εταιρείας μας κατά ISO37001. Το ISO 37001 
είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας. 
Προσδιορίζει μια σειρά μέτρων για να βοηθήσει τους οργανισμούς να 
προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν τη δωροδοκία. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται η υιοθέτηση μια πολιτικής για την καταπολέμηση της δωροδοκίας, 
ο διορισμός ενός προσώπου για να επιβλέπει τη συμμόρφωση κατά της 
δωροδοκίας, η κατάρτιση για το θέμα, η αξιολόγηση των κινδύνων και η δέουσα 
επιμέλεια για τα έργα και τους συνεργάτες της επιχείρησης, η εφαρμογή 
οικονομικών και εμπορικών ελέγχων και η θέσπιση διαδικασιών υποβολής 
εκθέσεων και ερευνών. Το πρότυπο έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει επιχειρήσεις 
και οργανισμούς να εφαρμόσουν  ένα σύστημα διαχείρισης της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας ή να ενισχύσουν τους ελέγχους που πραγματοποιούν σήμερα. 
Επίσης, βοηθά στη μείωση του  κινδύνου  της  δωροδοκίας  όταν  συμβαίνει και 
μπορεί να αποτελέσει απόδειξη προς τα ενδιαφερόμενα μέρη πως μια εταιρεία έχει 
θέσει σε εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένες καλές πρακτικές ελέγχων κατά της 
δωροδοκίας. Προσκομίζουμε     το εν λόγω ISO. 

7) Με την απόφαση 1928/25-01-2019 του Δ.Σ. της εταιρεία μας εισήχθη Κώδικας 
Εταιρικής Διακυβέρνησης. Κατά την κατάρτιση του, ελήφθη υπόψη ο Κώδικας 
Εταιρικής Διακυβέρνησης για τιςΕισηγμένες Εταιρίες που συντάχθηκε με 
πρωτοβουλία του ΣΕΒ και  ολοκληρώθηκε  τον  Ιανουάριο  2011, ο Κώδικας 
Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, οι  Αρχές  Εταιρικής 
Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ καθώς και οι γενικώς παραδεκτές αρχές εταιρικής 
διακυβέρνησης που εφαρμόζονται εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Προσκομίζεται ο σχετικός κώδικας. 

8) Με την απόφαση 1928/25-01-2019 του Δ.Σ. της εταιρεία μας εισήχθη Κώδικα 
Επιχειρηματικής Δεοντολογίας, που αποσκοπεί στην τήρηση των κανόνων του 
ανταγωνισμού. Ο εν λόγω Κώδικας προβλέπει, μεταξύ άλλων, τις μη συμβατές με 
το δίκαιο του ανταγωνισμού συμπεριφορές, τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις 
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που αντιστοίχως δύνανται να επισύρουν οι εν λόγω συμπεριφορές, καθώς    και 
ειδικό μηχανισμό επιμόρφωσης για τα στελέχη και τους εργαζόμενους της 
εταιρείας. Επίσης o ως άνω Κώδικας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των 
συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των  εργαζομένων αυτής ανεξαρτήτως της 
φύσης της μεταξύ τους υφιστάμενης σχέσης εργασίας. Ο ίδιος Κώδικας 
Συμμόρφωσης προβλέπει επίσης τη θέση Υπευθύνου Συμμόρφωσης με το δίκαιο 
του ανταγωνισμού (Compliance Officer), ο οποίος είναι ειδικώς επιφορτισμένος με 
συμβουλευτικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες σε θέματα ανταγωνισμού. Ο 
Υπεύθυνος Συμμόρφωσης έχει εξουσίες εσωτερικού ελέγχου στα γραφεία 
στελεχών και προσωπικού για τη διαπίστωση περί συμμόρφωσής τους ή μη με 
τους κανόνες του δικαίου του ανταγωνισμού και την κατά περίπτωση κυρώσεων 
(π.χ. καταγγελία συμβάσεως εργασίας). Συναφώς, έχει ως αποστολή να 
διασφαλίζει την αδιάλειπτη συμμόρφωση της εταιρείας και των στελεχών και 
υπαλλήλων αυτής με τον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της εταιρείας, 
αποτελεί δε το σημείο επαφής για τους μετόχους, τους επιχειρηματικούς εταίρους, 
τους πελάτες και το ευρύ κοινό σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή του Κώδικα 
Επιχειρηματικής Δεοντολογίας, αναφερόμενος απευθείας στη Διοίκηση της 
εταιρείας με την υποβολή ετησίων εκθέσεων. Μέχρι σήμερα δεν υφίστανται 
αναφορές του Υπευθύνου Συμμόρφωσης περί μη τήρησης του Κώδικα 
Επιχειρηματικής Δεοντολογίας. Προσκομίζουμε συναφώς το οικείο Τμήμα του 
Κώδικα. 

9) Πραγματοποιήθηκε (στις 3-9-2018, 21-01-2019, 28.2.2019,) από εξωτερικούς 
νομικούς συμβούλους σειρά σεμιναρίων σε όλο το προσωπικό και στα στελέχη της 
εταιρείας με θέμα το νομοθετικό πλαίσιο περί ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού, 
τις συνήθεις περιπτώσεις παραβιάσεων, τις συνέπειες και  τα μέτρα συμμόρφωσης. 
Έγινε, επίσης, ανάλυση  καλών  πρακτικών  στις  κατασκευαστικές επιχειρήσεις. 
Προσκομίζουμε τις βεβαιώσεις του εν λόγω νομικού συμβούλου. 

10) Τον Μάρτιο 2019, πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικός εσωτερικός έλεγχος από  
τον  εξωτερικό  νομικό σύμβουλο Ευάγγελο Π. Πετρόπουλο (ΑΜ ΔΣΑ 28960), 
προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση της Διοίκησης και των στελεχών της 
εταιρείας προς τους κανόνες περί ανταγωνισμού. Ο εν λόγω έλεγχος θα 
επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο σε μη γνωστά στην εταιρεία μας χρονικά σημεία. 
Μέχρι σήμερα, τα αποτελέσματα του εν λόγω ελέγχου ήταν απολύτως  θετικά.  
Προσκομίζεται  η  σχετική βεβαίωση. 

11) Μέχρι σήμερα ουδεμία σχετική αγωγή αποζημίωσης έχει ασκηθεί, ούτε καν 
συναφής αξίωση έχει προβληθεί, εις βάρος της εταιρείας για τυχόν ζημίες που 
ήθελε θεωρηθεί ότι μπορεί να προκλήθηκαν από την παράβαση που διαπιστώθηκε 
με την υπ' αριθμ. 674/2018 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 

6. Από τα μέτρα που περιγράφονται και τα αποδεικτικά στοιχεία που 
προσκομίστηκαν, η Υπηρεσία μας κρίνει ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις της 
νομοθεσίας περί αυτοκάθαρσης αφού οι οικονομικοί φορείς «ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ» και 
«ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» έχουν καταβάλει τα πρόστιμα, δεν εκκρεμούν εις βάρος τους 
αγωγές αποζημιώσεων, έχουν συνεργασθεί με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και 
έχουν διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, 
γεγονός που αποδεικνύεται από την ίδια την απόφαση της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού, και έχουν λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, 
καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω 
παραβάσεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. 

7. Περαιτέρω ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 73 παρ. 8 και 9 του ν. 4412/2016 

«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, 
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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.» 

8. Με την 1695/2019(ΑΔΑ: 6ΔΙΟ7Λ7-ΥΧΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η Αποστολή του Σχεδίου Απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων των 
οικονομικών φορέων «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» και «ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ» που συγκροτούν την 
ένωση «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ- ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ», προσωρινού αναδόχου του έργου 
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», 
προϋπολογισμού 

17.000.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), προς την Επιτροπή του αρ. 73 παρ. 9 του 
Ν.4412/2016. 

9. Την με αρ. πρωτ. 388723/17-07-2019 αποστολή δικαιολογητικών περί εξυγίανσης των 
οικονομικών φορέων 
«ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» και «ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ» και Σχεδίου Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων 
της ένωσης εταιρειών με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.- ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.», 
προσωρινού αναδόχου του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», προϋπολογισμού 17.000.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), 
προς την Επιτροπή του αρ. 73 παρ. 9 του Ν.4412/2016. 

10. Την με αρ. 11Α πράξη της 11ης Συνεδρίασης την 25-07-2019, με την οποία η Επιτροπή 
του αρ. 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016 παρέχει σύμφωνη γνώμη επί του υποβληθέντος 
σχεδίου απόφασης της Περιφέρειας Αττικής και περί της επάρκειας των ληφθέντων 
επανορθωτικών μέτρων των οικονομικών φορέων «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» και «ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ» 
που συγκροτούν την ένωση «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ- ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ», προς απόδειξη της 
αξιοπιστίας τους. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω  

Εισηγούμαστε 
1. Την έγκριση ότι με τα μέτρα που περιγράφονται και τα αποδεικτικά στοιχεία που 

προσκομίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» και «ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ» 
- που συγκροτούν την ένωση «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ – ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ» - προς απόδειξη της 
αξιοπιστίας τους, καλύπτονται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας περί αυτοκάθαρσης. 

2. Την έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο 
προσωρινός ανάδοχος του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», προϋπολογισμού 17.000.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), 
είναι η ένωση οικονομικών φορέων «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ- ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ» με οικονομική 
προσφορά 8.651.930,96 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 49,11% 

3. Την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
συνέχιση  της διαδικασίας του διαγωνισμού . 

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση ότι με τα μέτρα που περιγράφονται και τα αποδεικτικά στοιχεία που 

προσκομίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» και «ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ» 
- που συγκροτούν την ένωση «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ – ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ» - προς απόδειξη της 
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αξιοπιστίας τους, καλύπτονται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας περί αυτοκάθαρσης. 
2. Την έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο 

προσωρινός ανάδοχος του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», προϋπολογισμού 17.000.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), 
είναι η ένωση οικονομικών φορέων «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ- ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ» με οικονομική 
προσφορά 8.651.930,96 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 49,11% 

3. Την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
συνέχιση  της διαδικασίας του διαγωνισμού . 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτρης  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Σαπουνά Αγγελική  
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος 

 
 

ΑΔΑ: Ψ73Λ7Λ7-Β78


		2019-08-23T13:06:06+0300
	Athens




