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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 
15Η Συνεδρίαση  21-05-2021 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 93/2021 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της σύνταξης και αποστολής προς την επιτροπή του άρθρου 73 παρ. 9 
του Ν. 4412/2016 Σχεδίου Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Καισαριανής σχετικά με την επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού 
φορέα «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020   ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.», αναδόχου του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Προϋπολογισμού: 1.629.193,92 €, 
(πλέον ΦΠΑ 24%) 

 
Πρακτικό της με αριθμό 15ης/2021 τακτικής δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 21η του μηνός ΜΑΪΟΥ  
έτους 2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 08:00 π. μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7175/17-05-2021 έγγραφη πρόσκληση του 
Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και 
λειτουργία των δήμων». 

 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη. 
Ονομαστικά οι:  
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                ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ 
                                                         
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος    

1. Τσιροζίδης Ιωάννης   

2. Χατζησάββας Μηνάς  

3. Αντωνόπουλος Δημήτριος  

4. Πολυχρονάκης Συμεών  

5. Γραφίδου Γεσθημανή  

6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος)  

 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον   υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του Δήμου     

Σταθάκη Ιωάννη. 
                    
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 

εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την κάτωθι υπ’ αριθμ. πρωτ. 6561/5-5-2021 εισήγηση της 

Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος κ. 
Κωνσταντοπούλου Βασιλικής,  η οποία έχει  ως εξής : 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ        Καισαριανή   5/5/2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:       Αριθ. Πρωτ.:  6567 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

ΔΗΜΟΣ: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Διεύθυνση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας 

ΤΚ 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 

 

Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Β 

Τηλ : 213.20.10.731 

Fax: 210 72 92 621 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

Θέμα: Σύνταξη και αποστολή προς την επιτροπή του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016 

Σχεδίου Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής σχετικά με την 

επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων του Οικονομικού φορέα «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020   ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.» αναδόχου του έργου «ΚΕΝΤΡΟ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  Προϋπολογισμού: 

1.629.193,92 € (πλέον ΦΠΑ 24%). 

 

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας παραθέτουμε τα εξής: 

 

• Με την αριθμ. 106/2019 (ΑΔΑ ΨΚΟΩΩΕΨ-8ΧΖ) απόφαση Ο.Ε εγκρίθηκαν οι όροι 

διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης 

εκτέλεσης του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  Προϋπολογισμού: 1.629.193,92 € (πλέον ΦΠΑ 24%). 

• Με την αριθμ. 107/2019 (ΑΔΑ: ΩΕΗ0ΩΕΨ-ΚΒ7) απόφαση Ο.Ε συγκροτήθηκε  επταμελής 

επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού. 
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•  Κατόπιν εκδόθηκε η αριθμ. πρωτ. 14055/2019 (ΑΔΑM 19PROC006114558) Διακήρυξη του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α/ συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 86188.  

• Με την αριθμ. 15/2020 (ΑΔΑ: ΩΧΧ2ΩΕΨ-ΗΧΑ) απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε το 1
Ο
 Πρακτικό 

Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού με την οποία  ανατέθηκε η σύμβαση κατασκευής 

του έργου: «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που ορίσθηκαν στα οικεία Τεύχη 

Δημοπράτησης, στον Οικονομικό Φορέα που προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με την επωνυμία 

«ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.» 

(εφεξής καλουμένη χάριν συντομίας και ως «ο ανάδοχος» ή «ο οικονομικός φορέας»), 

που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης πενήντα τέσσερα και τρία εκατοστά τοις εκατό 

(54,03%) επί του προϋπολογισμού. 

• Ο Δήμος απέστειλε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2487/2020 έγγραφο περί πρόσκλησης  υποβολής 

δικαιολογητικών στον προσωρινό ανάδοχο «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. 

«ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.», (μέσω ΕΣΗΔΗΣ)  

• Με την αριθμ. 43/2020 (ΑΔΑ: ΩΜΦΨΩΕΨ-Α6Ν) απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε το 2
Ο
 πρακτικό 

Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού (ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ). 

• Με την αριθ. πρωτ. 38727/10052/28.7.2020 απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής διαπιστώθηκε η κατά τεκμήριο νομιμότητα της αριθμ.  

αριθμ. 43/2020 (ΑΔΑ: ΩΜΦΨΩΕΨ-Α6Ν) απόφασης Ο.Ε. 

• Με την Πράξη 606/2020 του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου διαπιστώθηκε ότι 

δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης του Δήμου Καισαριανής για την 

εκτέλεση του ανωτέρω έργου υπό τον όρο ότι, πριν την υπογραφή της, θα εκδοθούν από 

την αρμόδια Περιφέρεια Αττικής πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις. 

• Ο Δήμος απέστειλε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12368/2020 έγγραφο περί πρόσκλησης  υποβολής 

υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα των άρθρων 104 και 105 του Ν. 

4412/2016 στον ανάδοχο «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.», (μέσω ΕΣΗΔΗΣ). 
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• Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας, στις 15/12/2020, απέστειλε μέσω ΕΣΗΔΗΣ υπεύθυνη 

δήλωση ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπο της εταιρίας του οψιγενείς μεταβολές κατά 

την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016. 

• Με το από 24/12/2020  3
Ο
 πρακτικό η Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού   

διαπίστωσε την ορθότητά της υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα των 

άρθρων 104 και 105 του Ν. 4412/2016 του  αναδόχου «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

2020 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

δ.τ. «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.». 

 

Επειδή ήδη ο ανάδοχος στις 11/2/2021 απέστειλε μέσω ΕΣΗΔΗΣ την από 09.02.2021 υπεύθυνη 

δήλωση ότι  έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές, ενόψει των οποίων πρέπει να 

διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21 της Διακήρυξης, 

ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 της Διακήρυξης και ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου.  

 

Επειδή με την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωσή του ο ανάδοχος προβάλει ότι δυνάμει της υπ’ αριθμ. 

715/2020 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία του κοινοποιήθηκε στις 30/12/2020 

διαπιστώθηκε ότι, αναφορικά με τον διαγωνισμό δημοπράτησης δημόσιου έργου του Νομού 

Φθιώτιδας και, ειδικότερα, του έργου «5ο Λύκειο Λαμίας (Τμ. Α1 και Β)», υπήρξε, εκ μέρους του, 

παράβαση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 703/1977, για το χρονικό διάστημα 

από 01.03.2011 μέχρι 14.03.2011. Επιβλήθηκε δε εις βάρος του πρόστιμο, ύψους 9.517 €. Ο 

ανωτέρω ανάδοχος αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή του στην παραπάνω ή άλλη παρόμοια 

παράβαση και προβάλλει ότι έχει αναλύσει, ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όλα τα 

νομικά και πραγματικά επιχειρήματά του από τα οποία αποδεικνύεται ότι ουδεμία τέτοια 

παράβαση τον αφορά. Για τον λόγο αυτόν επιφυλάσσεται, εντός της νόμιμης προθεσμίας, να 

ζητήσει, με κάθε προβλεπόμενο μέσο, κάθε μορφή ένδικης προστασίας κατά της παραπάνω με 

αρ. 715/2020 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενώπιον οιασδήποτε διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής, εθνικής ή ευρωπαϊκής και, ιδίως, να ζητήσει την ακύρωση της εν λόγω 

απόφασης από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, έχει δε ήδη αποφασίσει (βλ. το με αρ. 

1623/19.01.2021 Πρακτικό του ΔΣ του αναδόχου), αμέσως μόλις καταστεί εφικτό (λ.χ. μόλις του 

κοινοποιηθεί σχετική βεβαίωση από την ΑΑΔΕ) να εξοφλήσει το πρόστιμο, ύψους 9.517 €, που 

του επιβλήθηκε με την παραπάνω απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Επίσης προβάλλει ότι 
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μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της επικαιροποιημένης υπεύθυνης δήλωσής του, ουδεμία 

σχετική αγωγή αποζημίωσης έχει ασκηθεί σε βάρος του, ούτε καν συναφής αξίωση έχει 

προβληθεί, για τυχόν ζημίες που ήθελε θεωρηθεί ότι μπορεί να προκλήθηκαν από τα γεγονότα 

που κρίθηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, δεσμεύεται δε να σεβαστεί πλήρως την όποια, 

τυχόν, οριστική, τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση Δικαστηρίου επιδικάσει εις βάρος του 

αποζημίωση για ενδεχόμενες τέτοιες ζημίες που μπορεί να αποδειχθούν σχετικά. 

 

Επειδή κατόπιν της παραπάνω, ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού, διαδικασίας και 

απόφασης, ο ανάδοχος δήλωσε ότι έχει λάβει επανορθωτικά μέτρα  τα οποία έχουν εξασφαλίσει 

πλήρως τη φερεγγυότητά του και, σε κάθε περίπτωση, συνιστούν πρόσφορα, αναγκαία και 

επαρκή, κατά το άρθρο 73, παρ. 7, του Ν. 4412/2016, μέτρα αποκατάστασης της αξιοπιστίας του, 

ακόμα και εάν ήθελε θεωρηθεί ότι, καταρχήν, συντρέχει λόγος αποκλεισμού. 

 

Επειδή ο ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου Καισαριανής, με αριθμ. πρωτ. 

1686/12.2.2021, σφραγισμένο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνεται η επικαιροποιημένη 

υπεύθυνη δήλωσή του με τα κατωτέρω συνοδευτικά έγγραφα: 

o Την με  αριθμό 715/2020 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία 

επιδόθηκε στον ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

2020 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.» στις 30.12.2020 (άκρως 

εμπιστευτικό στοιχείο και, συνεπώς, υπό καμία εκδοχή, δεν πρέπει να 

κοινοποιηθεί σε τρίτους φορείς, ακόμα και συνδιαγωνιζόμενους οικονομικούς 

φορείς)   

o Το ΦΕΚ Β’ 6022/2020 στο οποίο δημοσιεύθηκε η αριθμ. 715/2020 απόφαση της 

Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 31/12/2020 το οποίο δεν αποτελεί εμπιστευτικό 

στοιχείο και από το οποίο προκύπτει ότι με βάση την απόφαση αυτή διαπιστώθηκε 

ότι, αναφορικά με τον διαγωνισμό δημοπράτησης δημόσιου έργου του Νομού 

Φθιώτιδας και, ειδικότερα, του έργου «5ο Λύκειο Λαμίας (Τμ. Α1 και Β)», υπήρξε, 

εκ μέρους του αναδόχου, παράβαση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του 

Ν. 703/1977, για το χρονικό διάστημα από 01.03.2011 μέχρι 14.03.2011. 

Επιβλήθηκε δε εις βάρος του πρόστιμο, ύψους 9.517 €. 
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o Πιστοποιητικό ISO 37001:2016 (Σύστημα Διαχείρισης για την καταπολέμηση της 

Διαφθοράς)  του Οργανισμού Πιστοποίησης TUV AUSTRIA, που εκδόθηκε στις 

21/4/2020 με αριθμό εγγραφής 20000200003014 και ισχύει έως τις 20.4.2023. 

o  Πιστοποιητικό ISO 22301:2012 (Σύστημα περί Επιχειρησιακής Συνέχειας) του 

Οργανισμού Πιστοποίησης TUV AUSTRIA, που εκδόθηκε στις 21/4/2020 με αριθμό 

εγγραφής 20007200003013  και ισχύει έως τις 30/10/2022. 

o Το με αρ. 1622/18.01.2021 Πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο το νέο Δ.Σ. του 

αναδόχου, που εκλέχθηκε με την από 18.1.2021 έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων της 

εταιρείας, συγκροτήθηκε σε σώμα και καθορίστηκε η εκπροσώπηση της εταιρίας. 

Με την ως άνω απόφαση το νέο Δ.Σ. της αναδόχου εταιρίας εκλέχθηκε με 5ετή 

θητεία έως την 18.01.2026, η δε εξουσία εκπροσώπησης ανατέθηκε αποκλειστικώς 

στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., Γεώργιο Καπερώνη ή σε όποιον αυτός εξουσιοδοτήσει, 

εξαιρουμένου του Ευσταθίου Κοκκίνη. 

o Αντίγραφο του ανωτέρω πρακτικού της από 18.1.2021 Γενικής Συνελέυσεως. 

o Την με αρ. πρωτ. 2321247/26.01.2021 Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ περί καταχώρισης 

των ανωτέρω στοιχείων που αφορούν στη νόμιμη εκπροσώπηση της αναδόχου 

εταιρείας. 

o Το με αρ. 1623/19.01.2021 Πρακτικό του ΔΣ της αναδόχου εταιρίας για την  

υιοθέτηση και εφαρμογή Πολιτικής Ανταγωνισμού και Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, 

σύμφωνα με το οποίο η εν λόγω Πολιτική έχει ήδη κοινοποιηθεί στο προσωπικό 

και τα στελέχη της αναδόχου εταιρίας. Κάθε δε νέο μέλος του προσωπικού ή των 

στελεχών της θα λαμβάνει υποχρεωτικώς γνώση της εν λόγω Πολιτικής. 

o Τα με αρ. πρωτ. 26413/27.01.2021 τέσσερα (4) ποινικά μητρώα των κ. Ευσταθίου 

Κοκκίνη, Γεωργίου Καπερώνη, Ευτυχίας Κοκκίνη και Γρηγορίου Δεσύλα αντίστοιχα 

και το με αρ. πρωτ. 300/27.01.2021 ποινικό μητρώο της κας Ιφιγένειας Τυροβόλη. 

o Το με αρ. πρωτ. 1385907.1994521/27.1.2021 πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης της αναδόχου εταιρείας, με συνημμένη τη με αρ. πρωτ. 

2321247/26.1.2021 ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ. 

o Τη με αρ. 2211800/3.11.2020 ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ για την 

τροποποίηση του καταστατικού της αναδόχου εταιρείας, αναφορικά με τον σκοπό 

αυτής, με συνημμένο το κωδικοποιημένο και τροποποιημένο Καταστατικό. 

o Την από 6.2.2021 βεβαίωση της Δικηγόρου Ευαγγελίας Μπεσλεμέ. 
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o Υπεύθυνες Δηλώσεις των μελών του Δ.Σ., του προσωπικού και στελεχών της 

αναδόχου εταιρείας, αναφορικά με την Πολιτική Ανταγωνισμού 

 

Τέλος ο ανάδοχος προσκομίζει τον από 9.2.2021 πίνακα ανεκτέλεστου, επικαλούμενος ότι 

υπέγραψε σύμβαση:  

o Με τον Δήμο Ζαχάρως για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» στις 30.12.2020 ποσού 

#774.315,44# ΕΥΡΩ (άνευ Φ.Π.Α.). Την εν λόγω σύμβαση την υπέγραψε ως μέλος της 

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε. - ΑΔΑΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», στην οποία συμμετέχουμε με ποσοστό 90,53%. 

o Με τον Δήμο Αγίας Παρασκευής για το έργο : «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» στις 13.01.2021 ποσού #409.934,21# ΕΥΡΩ 

(άνευ Φ.Π.Α.), τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην Ενημερότητα Πτυχίου με αρ. πρωτ. 

Δ24/3640/2020/ 16.03.2020. 

 

Επειδή στην παρ. 7 του αρ. 73 του Ν. 4412/2016 ορίζονται τα εξής: «Οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 και στην παρ. 4, εκτός 

από την περ. β` αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 

που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται 

από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει 

ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από 

το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με 

ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει 

συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού 

κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και 

τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 

ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής». 
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Επειδή τα μέτρα που περιγράφονται στην επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου 

και τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίστηκαν από αυτόν, προς απόδειξη της αξιοπιστίας του 

και της συμμόρφωσής του κρίνονται επαρκή αφού ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει δεσμευτεί 

να καταβάλει το διοικητικό πρόστιμο που του επιβλήθηκε με την υπ' αριθμ. 715/2020 Απόφαση 

της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς και οποιαδήποτε τυχόν αποζημίωση επιδικαστεί σε βάρος 

του με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ο κ. Ευστάθιος Ν. Κόκκινης, φερόμενος ως εμπλεκόμενος 

στα πραγματικά γεγονότα που κρίθηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, έχει παύσει να 

εκπροσωπεί την ανάδοχο εταιρία και αύτη εκπροσωπείται μόνον από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ 

της, κ. Γεώργιο Καπερώνη ή από όποιον αυτός εξουσιοδοτήσει (εξαιρουμένου του κ. Ευσταθίου 

Ν. Κοκκίνη και περαιτέρω ο ανάδοχος έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με 

ολοκληρωμένο τρόπο και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και 

μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω παραβάσεων της 

νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. 

Επειδή 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, 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.» 

Επειδή η Οικονομική Επιτροπή οφείλει να αποστείλει στην ως άνω Επιτροπή του αρ. 73 παρ. 9 

του Ν. 4412/2016 σχέδιο απόφασής της, συνοδευόμενο από τα υποβληθέντα από τον οικονομικό 
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φορέα έγγραφα για τη διατύπωση της γνώμης της Επιτροπής επί της επάρκειας ή μη των 

επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα αυτού. 

Επειδή η τελική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, θα εκδοθεί μετά 

τη γνωμοδότηση της Επιτροπής του αρ. 73 παρ. 9 Ν. 4412/2016. 

 

Εισηγούμαστε 

1) Τη σύνταξη Σχεδίου Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο, η 

Οικονομική Επιτροπή καταρχήν αποφασίζει ότι τα μέτρα που περιγράφονται και τα αποδεικτικά 

στοιχεία που προσκομίστηκαν από τον οικονομικό φορέα «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 

Α.Ε.» για την απόδειξη της αξιοπιστίας του κρίνονται επαρκή, αφού ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας έχει δεσμευτεί να καταβάλει το διοικητικό πρόστιμο που του επιβλήθηκε με την υπ' 

αριθμ. 715/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς και οποιαδήποτε τυχόν 

αποζημίωση επιδικαστεί σε βάρος του με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ο κ. Ευστάθιος Ν. 

Κόκκινης, φερόμενος ως εμπλεκόμενος στα πραγματικά γεγονότα που κρίθηκαν από την 

Επιτροπή Ανταγωνισμού, έχει παύσει να εκπροσωπεί την εταιρία και η εταιρία εκπροσωπείται 

μόνον από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ της, κ. Γεώργιο Καπερώνη ή από όποιον αυτός 

εξουσιοδοτήσει (εξαιρουμένου του κ. Ευσταθίου Ν. Κοκκίνη και περαιτέρω ο ανάδοχος έχει 

διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, 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 αποστολή του Σχεδίου Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στην επιτροπή του άρθρου 

73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016 προκειμένου η τελευταία να αποφασίσει σχετικά. 

 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 5/5/2021 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

   ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &  

       ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

     ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 
3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή 
να αποφασίσει σχετικά. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά και λαμβάνοντας υπ  ́ο/ ψιν:   

• Την εισήγηση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Περιβάλλοντος 

• Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) περί Δημοσίων 

Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

   

Οι σύμβουλοι κ.κ. Πολυχρονάκης Συμεών, Γραφίδου Γεσθημανή και Αλεξόπουλος Σπύρος 
(αν. μέλος) ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ. 

 
Η σύμβουλος κ. Γραφίδου Γεσθημανή, δικαιολογώντας την ψήφο της επισημαίνει ότι: 
“Θεωρούμε ως παράταξη πολύ σημαντική την υλοποίηση του Κ.Η.Φ.Η. ως έργο 
κοινωνικής πολιτικής του Δήμου μας, αλλά θεωρούμε ότι τα στοιχεία της εισήγησης δεν 

είναι αρκούντως ικανοποιητικά και δημιουργούν εύλογες αμφιβολίες για την εξέλιξη του 
έργου, γεγονός που διεφάνει και στη διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών στη 
παρούσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής”. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Εγκρίνει τη σύνταξη Σχεδίου Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το 
οποίο η Οικονομική Επιτροπή καταρχήν αποφασίζει ότι τα μέτρα που περιγράφονται και 
τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίστηκαν από τον οικονομικό φορέα «ΣΤΑΘΗΣ 

ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020   ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.», 
αναδόχου του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ», για την απόδειξη της αξιοπιστίας του κρίνονται επαρκή, αφού ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας έχει δεσμευθεί να καταβάλει το διοικητικό πρόστιμο που του 
επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 715/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς 
και οποιαδήποτε τυχόν αποζημίωση επιδικαστεί σε βάρος του με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, ο κ. Ευστάθιος Ν. Κοκκίνης, φερόμενος ως εμπλεκόμενος στα πραγματικά 

γεγονότα που κρίθηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, έχει παύσει να εκπροσωπεί 
την εταιρία και η εταιρία εκπροσωπείται μόνον από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της, κ. 
Γεώργιο Καπερώνη ή από όποιον αυτός εξουσιοδοτήσει (εξαιρουμένου του κ. Ευσταθίου 
Ν. Κοκκίνη) και περαιτέρω ο ανάδοχος έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις 
με ολοκληρωμένο τρόπο 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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2. Την αποστολή του Σχεδίου Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στην επιτροπή του 
άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016, προκειμένου η τελευταία να αποφασίσει σχετικά. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 93/2021 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                                      1. Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                                      2. Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                                      3. Αντωνόπουλος Δημήτριος 

                                                                                      4. Πολυχρονάκης Συμεών 
                                                             5. Γραφίδου Γεσθημανή                                                                                    

                                                                                      6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος) 
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                                 Καισαριανή       21/05/2021 

                                                                      Ακριβές απόσπασμα για χρήση  
                                                          της υπηρεσίας                                                                                          

                                            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                                                                                                                    
                                                                                    
                                                                                     
                                                                                  ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
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