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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 1η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  79/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 18-1-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 32191/13-1-2022 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 13-1-2022. 
 

Θέμα 77ο  

Αποστολή Σχεδίου Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής σχετικά 
με την επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΙΛΙΟΝ 
ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ για το έργο <<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ>>. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, 
ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

Έχοντας υπόψη: 
1. Την από 4-9-2020 αποσφράγιση προσφορών των διαγωνιζομένων 
2. Την απόφαση 674/2018της Επιτροπής Ανταγωνισμού  
3. Τα επανορθωτικά μέτρα που έλαβε ο οικονομικός φορέας ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. 
ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ 

 
Και επειδή: 

 
1. Στο πεδίο Γ του Μέρους ΙΙΙ του Εντύπου ΕΕΕΣ με ημερομηνία υπογραφής 

1/9/2020 έχει υποβληθεί από τον «προσωρινό μειοδότη» τον οικονομικό φορέα 
ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ στο ερώτημα :  
«Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού», ο οικονομικός φορέας ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ 
ΑΤΕ απάντησε :  ΝΑΙ 
«Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν», ο οικονομικός φορέας ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ 
απάντησε: 
«Δεν συντρέχει κώλυμα συμμετοχής μας ή λόγος αποκλεισμού μας δεδομένου ότι η 
εταιρεία μας έχει λάβει τα εξής επανορθωτικά μέτρα: 
 
α) έχει εξοφλήσει  το διοικητικό πρόστιμο που της επιβλήθηκε με την 
υπ΄αριθμ.674/2018 της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 
β) έχει διευκρινήσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο ,μέσω 
ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές,όπως προκύπτει από την οικειοθελή 
συμμετοχή της στην διαδικασία διευθέτησης και των ειδικότερα αναφερομένων στην 
ως άνω απόφαση της Ε.Α. 
γ) πιστοποιήθηκε κατά ISO 37001:2016 ότι έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα 
διαχείρισης κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς στην ανάληψη και εκτέλεση 
δημοσίων έργων. 
δ) έχει υιοθετήσει με απόφαση Δ.Σ. Κώδικα Δεοντολογίας με αναφορά στην 
υποχρεωτική τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού. Ο εν λόγω Κώδικας 
Δεοντολογίας έγινε αποδεκτός από όλα τα στελέχη και τους εργαζομένους της 
εταιρείας και αποτελεί τμήμα των οικείων συμβάσεων εργασίας. 
ε) σε όλες τις νέες συμβάσεις εργασίας ο ως άνω Κώδικας Δεοντολογίας έχει 
ενσωματωθεί ως αναπόσπαστο μέρος που πρέπει να γίνει αποδεκτό από το νέο 
εργαζόμενο. 
στ) διορίστηκε εξωτερικός ελεγκτής συμμόρφωσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού. 
ζ) δόθηκε εντολή σε εξωτερικό νομικό σύμβουλο για διενέργεια έκτακτων 
δειγματοληπτικών ελέγχων σε δράσεις της εταιρείας προκειμένου να διαπιστωθούν 
και αποκαθιστούν τυχόν ελλείψεις ή σφάλματα. 

 
1. Μετά την προσκόμιση των στοιχείων προκειμένου να αποδείξει ότι έχει λάβει 

επανορθωτικά μέτρα επαρκή για την απόδειξη της αξιοπιστίας του σύμφωνα με  το 
άρθρο 73 του Ν. 4412/2016, παρ. 7 έως 9, ο οικονομικός φορέας ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ 
ΑΤΕ μεταξύ άλλων υπέβαλε την από 1-9-2020Υπεύθυνη Δήλωση (ΤΕΥΔ)του Νομίμου 
Εκπροσώπου του ότι έχει λάβει επανορθωτικά μέτρα επαρκή για την απόδειξη της 
αξιοπιστίας του.  

2.  Τα μέτρα που περιγράφονται και τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίστηκαν από 
τον οικονομικό φορέα ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ  προς απόδειξη της αξιοπιστίας του,  η 
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Υπηρεσία μας κρίνει ότι 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.   

 
       6 .     Περαιτέρω ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 73 παρ. 8 και 9 του ν. 4412/2016  
1. «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.  
2. 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.»  
7.  Η Οικονομική Επιτροπή οφείλει να αποστείλει στην ως άνω Επιτροπή σχέδιο απόφασής 
της, συνοδευόμενο από τα υποβληθέντα από τους οικονομικούς φορείς έγγραφα για τη 
διατύπωση της γνώμης της Επιτροπής επί της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 
των ελεγχόμενων οικονομικών φορέων. 
8.Η τελική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, 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. 2 και 3 του Ν. 4412/2016.  

 
Κατόπιν των ανωτέρω Εισηγούμαστε 

Την έγκριση της αποστολής του Σχεδίου Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για το 
έργο, <<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΙ 
ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ>> σύμφωνα με το οποίο, η Οικονομική Επιτροπή καταρχήν 
αποφασίζει ότι τα μέτρα που περιγράφονται και τα αποδεικτικά στοιχεία που 
προσκομίστηκαν 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(ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αρ.7799/26-3-2019 πληρωμή 
35.723,71€) που του επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 674/2018Απόφαση 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.   
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

Την έγκριση της αποστολής του Σχεδίου Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για το 
έργο, <<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΙ 
ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ>> σύμφωνα με το οποίο, η Οικονομική Επιτροπή καταρχήν 
αποφασίζει ότι τα μέτρα που περιγράφονται και τα αποδεικτικά στοιχεία που 
προσκομίστηκαν 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(ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αρ.7799/26-3-2019 πληρωμή 
35.723,71€) που του επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 674/2018Απόφαση 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.   

 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη  

καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την 

ψηφοφορία. 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την 

ως άνω απόφαση  με την εξής παρατήρηση: «Από ότι μπορούμε να καταλάβουμε από 
την καθόλου κατατοπιστική εισήγηση η εταιρία ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ υποχρεώθηκε σε 
διορθωτικά μέτρα για να θεραπεύσει δική της παρατυπία σε παλιότερο διαγωνισμό των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά & Νησιών. Δεν αναφέρεται ούτε σε ποιο διαγωνισμό 
ούτε και σε ποιο έργο που συμμετείχε, συνέβησαν όλα αυτά. Το σχέδιο της εισήγησης 
ουσιαστικά δέχεται τα διορθωτικά μέτρα που πήρε η εταιρεία για να συνεχίσει να 
συμμετέχει στον κάποιο πρόσφατο διαγωνισμό. Είναι μία διαδικασία που προβλέπεται 
μεν στο νόμο, όμως δεν μπορούμε να συναινέσουμε σε τέτοιες διαδικασίες και θα 
καταψηφίσουμε». 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την 
ψηφοφορία. 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
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