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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 60η
Απόφαση υπ’ αριθμ. 3078/2019
Στην Αθήνα, σήμερα στις 10-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ.
πρωτ. οικ. 800711 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 05-122019.
Θέμα 40ο
Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 2140/2019 Απόφασης Ο.Ε., απόρριψη της προσφοράς της ένωσης εταιρειών
με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.- ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.» , κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής της στο
διαγωνισμό και ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου για το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», προϋπολογισμού 17.000.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)
Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:
 Παπαγεωργίου Νικόλαος
 Κόκκαλης Βασίλειος
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος
 Αδαμοπούλου Γεωργία
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
 Καραμάνος Χρήστος
 Κατσικάρης Δημήτριος
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Τα αναπληρωματικά μέλη:
 Μελάς Σταύρος
 Αγγέλης Σπυρίδων
 Ανδρουλακάκης Νικόλαος
Απόντες
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
 Γεωργόπουλος Γεώργιος
 Κουρή Μαρία
 Μπαλάφας Γεώργιος
 Μεθυμάκη Άννα
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3), έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά
μέλη.
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο στον κ. Καλογερόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:
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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».
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/04-112011) «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 εγκύκλιο 6-2013/Υπ.Εσ._Αρ. Πρωτ. 1500-17.4.2013 «Οδηγίες για την εφαρμογή των
διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του
ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
7. Το Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» .
8. Την υπ’ αριθμ. 347/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την
οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το οικονομικό έτος 2019 (ΑΔΑ: 6Ε3Δ7Λ7ΔΛΤ).
9. Την υπ’ αριθμ. 349/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την
οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2019
(ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ).
10. Την από 06-12-2017 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου
Αγίας Παρασκευής.
11. 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.
12. Η μελέτη του έργου έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 257/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
13. Το ΦΕΚ 27Δ/1970 «περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής», σύμφωνα
με το οποίο καθορίστηκε η χρήση του χώρου.
14. 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.
15. 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.
16. Την υπ΄ αριθμ. 307/2-1-2019 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Περιφέρειας
Αττικής (ΑΔΑ : ΨΘ9Θ7Λ7-ΧΣΔ) 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€ .
17. 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.).
18. 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
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ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», προϋπολογισμού 17.000.000,00 Ευρώ (πλέον
Φ.Π.Α.).
19. 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 17.000.000,00
Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).
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’ αριθμ. 448/2019 Απόφαση (ΑΔΑ:Ω6ΞΨ7Λ7-Β5Ψ) της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και η
κατακύρωση της σύμβασης στον «προσωρινό μειοδότη», την 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).
23. Την υπ΄ αριθμ. 291/2019 Πράξη του Ε΄ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίθηκε
ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης με αντικείμενο την ανάθεση από την Περιφέρεια
Αττικής στην ένωση εταιρειών «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.- ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.» της εκτέλεσης του έργου
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
24. Το υπ’ αρ. πρωτ. 131657/22-4-2019 έγγραφο τηςΔΤΕΠΑ το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ
στις 23-4-2019, με το οποίο ζητήθηκε από όλους τους διαγωνιζόμενους οικονομικούς φορείς να
παρατείνουν κατά έξι (6) μήνες την οικονομική τους προσφορά καθώς και την εγγυητική επιστολή
συμμετοχής τους για το διαγωνισμό του έργου του θέματος.
25. Οι οικονομικοί φορείς που παρέτειναν την προσφορά και την εγγυητική επιστολή τους είναι οι:
«ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.- ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.», ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε., ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και P. & C. Development
S.A..
26. Το με αρ. πρωτ. 161555/07-05-2019 έγγραφο ΔΤΕΠΑ με το οποίο ζητήθηκε από τον «προσωρινό
μειοδότη» την ένωση εταιρειών «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.
27. Τα στοιχεία που προσκόμισαν οι οικονομικοί φορείς «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» και «ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ» εντός
της ταχθείσας προθεσμίας μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και σε έντυπη μορφή με τα
με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 209786/21-5-2019 και 214284/22-5-2019 έγγραφά τους.
28. Την υπ’ αριθμ. 1695/2019(ΑΔΑ: 6ΔΙΟ7Λ7-ΥΧΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Αττικής με την οποία 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.
29. Το υπ’ αρ. πρωτ. 388723/17-07-2019 έγγραφο ΔΤΕΠΑ με το οποίο έγινε η 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.
30. 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.
31. Την υπ’ αριθμ 2140/2019 (ΑΔΑ:Ψ73Λ7Λ7-Β78) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Αττικής με την οποία αποφασίστηκε A) 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, B) η έγκριση
του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο προσωρινός ανάδοχος του
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32.

33.

34.
35.

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% και Γ) η εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της
Επιτροπής Διαγωνισμού για την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού .
Την Προδικαστική Προσφυγή με γενικό αριθμό κατάθεσης 1142/17-9-2019 που υπέβαλε μέσω
ΕΣΗΔΗΣ ο οικονομικός φορέας ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε., ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών κατά της υπ΄ αριθμ. 2140/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Αττικής.
Το υπ’ αρ. πρωτ. 650268/21-10-2019 έγγραφο τηςΔΤΕΠΑ το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ
στις 23-4-2019, με το οποίο ζητήθηκε από όλους τους διαγωνιζόμενους οικονομικούς φορείς να
παρατείνουν κατά έξι (6) μήνες την οικονομική τους προσφορά καθώς και την εγγυητική επιστολή
συμμετοχής τους για το διαγωνισμό του έργου του θέματος.
Οι οικονομικοί φορείς που παρέτειναν την προσφορά και την εγγυητική επιστολή τους είναι οι:
«ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.- ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.», ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε., και P. & C. Development S.A..
Την υπ’ αριθμ. 1278/2019 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία
κάνει δεκτή την Προδικαστική Προσφυγή και ακυρώνει, σύμφωνα με το σκεπτικό, τη με αριθμό
2140/21-08-2019 απόφαση της Οικονομικής της Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, κατά το
μέρος που κατακύρωσε το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», προϋπολογισμού 17.000.000 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ, στην Ένωση οικονομικών
φορέων «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ-ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ».

Και επειδή :
1. Με την υπ’ αριθμ 2140/2019 (ΑΔΑ:Ψ73Λ7Λ7-Β78) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Αττικής αποφασίστηκε A) 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, B) η 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% και Γ) η εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της
Επιτροπής Διαγωνισμού για την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού.
2. Ο οικονομικός φορέας ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε., υπέβαλε μέσω ΕΣΗΔΗΣ την Προδικαστική Προσφυγή με
γενικό αριθμό κατάθεσης 1142/17-9-2019 ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών κατά της υπ΄ αριθμ. 2140/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Αττικής.
3. Με την υπ’ αριθμ. 1278/2019 Απόφασή της, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κάνει
δεκτή την Προδικαστική Προσφυγή και ακυρώνει, σύμφωνα με το σκεπτικό, τη με αριθμό 2140/2108-2019 απόφαση της Οικονομικής της Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, κατά το μέρος που
κατακύρωσε το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», προϋπολογισμού 17.000.000 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ, στην Ένωση οικονομικών
φορέων «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ-ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ».
4. Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.4 του Ν. 4412/2016:
«Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18,
β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, η αναθέτουσα
αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
4
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δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 δεν μπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των
οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 48, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79,
η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
θ) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.».
5. Σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1 του Ν. 4412/2016: «Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή
κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων, οι
αναθέτουσες αρχές δέχονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο
αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή
τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί
φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76
και 77,
γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί,
σύμφωνα με το άρθρο 84.».
6. Σύμφωνα με το σκεπτικό της υπ’ αριθμ. 1278/2019 Απόφασης της Α.Ε.Π.Π. :
«στη διακήρυξη του διαγωνισμού, που συνιστά το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον διαγωνισμό
και δεσμεύει τόσο τη δημόσια αρχή, η οποία τον διενεργεί και υποχρεούται από την έναρξη και
μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του να εφαρμόζει όσα ορίζονται σε αυτή, όσο και τους
διαγωνιζόμενους (πρβλ. ΑΕΠΠ Α65/17, 65/17, 114/17, 115/17, 174/17, 128/17 κ.α.), στο άρθρο 22
παρ. Α και παρ. Α.4 προβλέφθηκαν ως λόγοι αποκλεισμού των προσφερόντων οι λόγοι που
προβλέπονται από το άρθρο 73 παρ. 4 του νόμου 4412/2016, εφόσον οποιοσδήποτε από τους
λόγους αυτούς συντρέχει στο πρόσωπο του προσφέροντος, αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό
ή νομικό πρόσωπο, ή σε ένα από τα μέλη του, αν πρόκειται περί ενώσεως οικονομικών φορέων.
……………………………………………………………
οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να παράσχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες δηλώνοντας τα
σχετικά πραγματικά γεγονότα και στοιχεία που εμπίπτουν στους λόγους αποκλεισμού,
προκειμένου η αναθέτουσα αρχή να διαπιστώσει εν τέλει, αν συντρέχει ή όχι λόγος αποκλεισμού
τους από την τρέχουσα διαγωνιστική διαδικασία (πρβλ. ΕΑ ΣτΕ 40/2019). Η υποχρέωση αυτή
υφίσταται τόσο κατά τον χρόνο συμπλήρωσης και υποβολής του ΕΕΕΣ, όσο και μεταγενεστέρως,
στην περίπτωση μεταβολών επί των δηλωθέντων στο ΕΕΕΣ στοιχείων - οι οποίες επήλθαν ή για
τις οποίες ο οικονομικός φορέας έλαβε γνώση ότι επήλθαν - κατά τα επόμενα στάδια του
διαγωνισμού μέχρι και την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, και για τις οποίες, κατά τη
ρητή διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4.2.δ΄ (του άρθρου 4) της διακήρυξης σε
συνδυασμό και με τη διάταξη του άρθρου 104 παρ. 1 του ν. 4412/2016 (κατά την οποία η
συνδρομή ή μη λόγων αποκλεισμού κρίνεται και κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης), οφείλει να ενημερώσει τον αναθέτοντα φορέα εγκαίρως και προσηκόντως. Η
παράβαση της υποχρέωσης αυτής εκ μέρους του οικονομικού φορέα επάγεται αυτοδικαίως την
απόρριψη της προσφοράς του.
Εξάλλου, η υποχρέωση προσκόμισης των δικαιολογητικών και αποδεικτικών εγγράφων παραμένει
μεν, πλην μετατίθεται χρονικά στο στάδιο μετά την ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου, ο
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οποίος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ακρίβεια των
στοιχείων που έχουν δηλωθεί (πρβλ. ΕΑ ΣτΕ 114-115/2019).
…………………………………..
Ενόψει των ανωτέρω και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην αμέσως προηγούμενη σκέψη
προκύπτει ότι και οι δύο εταιρείες μέλη της καθ’ ης ένωσης κατά τον χρόνο υποβολής των ΕΕΕΣ
τους στον επίμαχο διαγωνισμό και σε κάθε περίπτωση κατά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης
εκάστης του άρθρου 23.3(ε) της διακήρυξης τελούσαν σε πλήρη γνώση ότι είχαν συνάψει
συμφωνίες με στόχο της στρέβλωση του ανταγωνισμού, τις οποίες απέκρυψαν από την
αναθέτουσα αρχή, δηλώνοντας ανακριβώς με το ΕΕΕΣ και σε κάθε περίπτωση με τις εν συνεχεία
υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις τους ότι δεν είχαν συνάψει συμφωνίες αυτού του είδους,
παραλείποντας ως εκ τούτου να επικαλεσθούν με τα εν λόγω έγγραφα και τα τυχόν ληφθέντα
επανορθωτικά μέτρα, ώστε η αναθέτουσα αρχή να μπορεί, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, να
εκφέρει νομίμως κρίση για την επάρκεια των μέτρων αυτών.».
7. Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 3 του Ν. 4412/2016:
«Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν,
σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού
αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε
προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης
όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή
ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.»
8. Με το από 24-10-2019 έγγραφό της που υποβλήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ, η ένωση οικονομικών
φορέων «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ-ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ» παρέτεινε την ισχύ της προσφοράς κατά έξι (6) μήνες,
καθώς και την υπ’ αριθμ. e-22775/27-7-2018 εγγυητική επιστολή συμμετοχής της, εκδόσεως
ΤΜΕΔΕ, ποσού 340.000,00 €, η οποία ισχύει έως 30-4-2020.
9. Σύμφωνα με το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που εγκρίθηκε με την 3181/2018
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, ο προσφέρων που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων
κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο οικονομικός φορέας
ΕΡΕΤΒΟ"
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο " ΕΡΕΤΒΟ Α .Ε." με προσφερθείσα μέση έκπτωση
43,73% και Σύνολο Δαπάνης του Έργου 9.631.866,18€ (πλέον ΦΠΑ), με έκπτωση επί των
απολογιστικών μόνο επί του ποσοστού 18% του εργολαβικού οφέλους.
Εισηγούμαστε
1. Την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 2140/2019 Απόφασης Ο.Ε. κατά το μέρος που κατακύρωσε το έργο
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ
ΝΕΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΜΕΓΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»,
προϋπολογισμού 17.000.000 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ, στην Ένωση οικονομικών φορέων «ΛΑΤΟΜΙΚΗ
ΑΤΕ-ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ».
2. Την απόρριψη της προσφοράς της ένωσης εταιρειών με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.» και την κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής της υπ’ αριθμ. e-22775/27-7-2018
εκδόσεως ΤΜΕΔΕ, ποσού 340.000,00 €, για τον διαγωνισμό του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», βάσει του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.
4412/2016.
3. Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα ΕΡΕΤΒΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο "ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε." ως
προσωρινό ανάδοχο του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», με προσφερθείσα μέση έκπτωση 43,73% και Σύνολο Δαπάνης του Έργου
9.631.866,18€ (πλέον ΦΠΑ), με έκπτωση επί των απολογιστικών μόνο επί του ποσοστού 18% του
εργολαβικού οφέλους.
4. 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
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ΑΔΑ: ΩΜΔΜ7Λ7-ΕΕ8

1. Την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 2140/2019 Απόφασης Ο.Ε. κατά το μέρος που κατακύρωσε το έργο
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ
ΝΕΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΜΕΓΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»,
προϋπολογισμού 17.000.000 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ, στην Ένωση οικονομικών φορέων «ΛΑΤΟΜΙΚΗ
ΑΤΕ-ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ».
2. Την απόρριψη της προσφοράς της ένωσης εταιρειών με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.» και την κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής της υπ’ αριθμ. e-22775/27-7-2018
εκδόσεως ΤΜΕΔΕ, ποσού 340.000,00 €, για τον διαγωνισμό του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», βάσει του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.
4412/2016.
3. Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα ΕΡΕΤΒΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο "ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε." ως
προσωρινό ανάδοχο του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», με προσφερθείσα μέση έκπτωση 43,73% και Σύνολο Δαπάνης του Έργου
9.631.866,18€ (πλέον ΦΠΑ), με έκπτωση επί των απολογιστικών μόνο επί του ποσοστού 18% του
εργολαβικού οφέλους.
4. Την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της Επιτροπής Διαγωνισμού για την συνέχιση
της διαδικασίας του διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη
Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Αδαμοπούλου Γεωργία
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
Καραμάνος Χρήστος
Κατσικάρης Δημήτριος
Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Μελάς Σταύρος
Αγγέλης Σπυρίδων
Ανδρουλακάκης Νικόλαος
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