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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 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 45η 

Απόφαση υπ’ αριθ 2389/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 26-09-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 560139 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
23-09-2019. 
 

Θέμα  14ο   
Αποστολή Σχεδίου Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την 
επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ INTRAKAT, προσωρινού 
αναδόχου του έργου «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΎ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ», συνολικού 
προϋπολογισμού 14.274,193,55 € (πλέον ΦΠΑ 24%), προς την Επιτροπή του αρ. 73 παρ. 9 του 
Ν.4412/2016. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία  
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Κουρή Μαρία 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Κατσικάρης Δημήτριος 

Το αναπληρωματικό μέλος: 
 Μελάς Σταύρος 
 Κατριβάνος Γεώργιος 

Απόντας 
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.: 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 Μεθυμάκη Άννα 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών  τα (2) δύο,  έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 

 
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/04-11-
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. 163/2014 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε η εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Υπογειοποίηση τμήματος της οδού Πατριάρχου 
Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας», με δαπάνη του 
Αθλητικού Σωματείου «Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως – ΑΕΚ» με σκοπό τη δωρεά αυτής 
στην Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 2Α του Ν. 3316/2015.  

6. Τη μελέτη του έργου του θέματος που αποτελείται από Τεύχη και Σχέδια, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, Προϋπολογισμό και Τιμολόγιο Μελέτης. 

7. Την υπ΄ αριθμ. 6 Πράξη της 1ης Συνεδρίασης 2019 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία γνωμοδότησε θετικά επί της αποδοχής της Δωρεάς της μελέτης 
του έργου του θέματος.  

8. Την υπ΄αριθμ. 214/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία γίνεται Αποδοχή της Δωρεάς και Έγκριση της Μελέτης : «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ Ν. 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» προϋπολογισμού  14.274,193,55 € (πλέον ΦΠΑ 24%). 

9. Την απόφαση Αν.  Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αρ.πρωτ.  128711/30-11-2018 (ΑΔΑ: 
ΩΕ6Ο465ΧΙ8-Ι9Ω)  για την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ 2018.  

10. Την υπ΄ αριθμ.  235/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε 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) η αποστολή 
της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο  και στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Αττικής για το έργο «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ», 
συνολικού προϋπολογισμού 14.274.193,55 € (πλέον ΦΠΑ 24%). 

11. Την υπ΄ αριθμ.   482/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΎ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 
Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 14.274.193,55 € (πλέον ΦΠΑ 
24%). 

12. Την υπ’ αριθμ. 1017/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

13. Την κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 1017/2019 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 18-4-2019. 

14. Το με αρ. πρωτ. 144702/25-4-2019 έγγραφο της ΔΤΕΠΑ προς τον οικονομικό φορέα «ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»  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 25-4-2019. 
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15. Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων την 14-5-2019 και προσκομίστηκαν και σε έντυπη μορφή με την με αρ. 
πρωτ. ΔΤΕΠΑ 189129/15-5-2019 αίτηση του προσωρινού αναδόχου. 

16. To από 26-06-2019 Ενημερωτικό Σημείωμα του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο 
αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την 01-07-2019, σύμφωνα με το οποίο κατά την 
σύνταξη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, η αναγραφή των ονομάτων των δύο 
τακτικών μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού κας Ουρανίας Καμπακλή και κου Αθανασίου 
Μανδρέκα έγινε εκ παραδρομής καθώς δεν συμμετείχαν στις εργασίες της Επιτροπής την 10-
04.2019. Κατά τα λοιπά, το Πρακτικό ως προς το περιεχόμενο του ισχύει αμετάβλητο 
υπογραφόμενο ομόφωνα από τα τέσσερα παρόντα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού (κ. 
Φιλιππάκος Δημήτριος-Πρόεδρος, κα Μπράβου Αναστασία, κ. Τσαντίλης Χρήστος και κ. 
Σταματελόπουλος Στ. Μέλη).  

17. Το από 12-7-2019 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, που υποβλήθηκε για έγκριση στην 
Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στις 16-7-2019, στο οποίο η 
Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»  με 
ποσοστό μέσης έκπτωσης  προσφοράς (Εμ) 45,10% και Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την 
προσφορά 8.142.737,22 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

18. Την με αρ. πρωτ. 392189/17-07-2019 Διαβίβαση της ΔΤΕΠΑ προς την Οικονομική Επιτροπή για 
την έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και για την ενημέρωση σχετικά με τα 
αναφερόμενα στο από 26-06-2019 Ενημερωτικό Σημείωμα του Προέδρου της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. 

19. Την 1855/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΠΗΤ7Λ7-Σ5Θ)  που εγκρίνει το 2ο 
Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση κατασκευής του έργου του θέματος. 

20. Την από 30-07-2019 κοινοποίηση μέσω της Πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στους διαγωνιζόμενους 
οικονομικούς φορείς πλην του προσωρινού αναδόχου της 1855/2019 Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

21. Την υπ΄αριθμ. 787/2019 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία 
αναβάλλεται η έκδοση οριστικής Πράξης και διατάσσεται η συμπλήρωση του φακέλου  σύμφωνα με 
το αναφερόμενο σκεπτικό, δηλαδή 1)με την προβλεπόμενη στο άρθρο 73 παρ. 8 του Ν. 4412/2016 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής αναφορικά α) με την επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων που 
η προσωρινή ανάδοχος εταιρεία δήλωσε στο ΕΕΕΠ/ΤΕΥΔ ότι έλαβε, προκειμένου να αποδείξει την 
αξιοπιστία της μετά την επιβολή σε βάρος της προστίμου με την υπ’ αριθμ. 642/2017 Απόφαση της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού και β) με την ανακήρυξη αυτής ως προσωρινής αναδόχου, 2) με την 
προηγηθείσα σύμφωνη γνώμη της επιτροπής του αρ. 73 παρ. 8 και 9 του Ν.4412/2016 και 3) με 
όλα τα σχετικά στοιχεία. 

22. Με το με αρ. πρωτ. 554398/20-9-2019 έγγραφο ΔΤΕΠΑ ζητήθηκε από τον «προσωρινό μειοδότη» 
τον οικονομικό φορέα «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ INTRAKAT να προσκομίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν 
ότι έχει λάβει επανορθωτικά μέτρα για την απόδειξη της αξιοπιστίας του. 

23. Στις 20-9-2019 κατατέθηκαν μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ τα επανορθωτικά μέτρα που 
έλαβε ο οικονομικός φορέας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ INTRAKAT. 

 
Και επειδή: 

1. Με υπ΄αριθμ. 787/2019 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναβάλλεται η 
έκδοση οριστικής Πράξης και διατάσσεται η συμπλήρωση του φακέλου  σύμφωνα με το 
αναφερόμενο σκεπτικό, δηλαδή 1)με την προβλεπόμενη στο άρθρο 73 παρ. 8 του Ν. 
4412/2016 απόφαση της αναθέτουσας αρχής αναφορικά α) με την επάρκεια των 
επανορθωτικών μέτρων που η προσωρινή ανάδοχος εταιρεία δήλωσε στο ΕΕΕΠ/ΤΕΥΔ ότι 
έλαβε, προκειμένου να αποδείξει την αξιοπιστία της μετά την επιβολή σε βάρος της προστίμου 
με την υπ’ αριθμ. 642/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και β) με την ανακήρυξη 
αυτής ως προσωρινής αναδόχου, 2) με την προηγηθείσα σύμφωνη γνώμη της επιτροπής του 
αρ. 73 παρ. 8 και 9 του Ν.4412/2016 και 3) με όλα τα σχετικά στοιχεία. 

2. Η Υπηρεσία μας συμμορφούμενη με την ως άνω Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με το με αρ. 
πρωτ. 554398/20-9-2019 έγγραφο ζήτησε από τον «προσωρινό μειοδότη», τον οικονομικό 
φορέα «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ INTRAKAT, να προσκομίσει στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι έχει λάβει επανορθωτικά μέτρα για την απόδειξη της αξιοπιστίας του, μετά 
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από την υπ’ αριθμ. 642/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει των όσων 
δηλώνονται στο ΕΕΕΠ/ΤΕΥΔ της προσφοράς του. 

3. Ο οικονομικός φορέας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ INTRAKAT προσκόμισε εντός της ταχθείσας 
προθεσμίας τα αιτηθέντα στοιχεία μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

4. Ο οικονομικός φορέας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ INTRAKAT, με την από 20-9-2019 επιστολή του 
εξέθεσε τα ακόλουθα:  
 
«Θέμα: Προσκόμιση στοιχείων για την απόδειξη λήψης μέτρων αυτοκάθαρσης στο πλαίσιο του 
διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης έργου με τίτλο «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» 
Σχετ.: Η με ΑΠ: 554398/20.09.2019 Επιστολή της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ σχετικά με το ως 
άνω Θέμα 
 
Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού καθώς και του υποβληθέντος ΕΕΕΣ και προς απόδειξη των 
αναφερομένων στο ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ παρ. Γ αυτού, σας προσκομίζουμε τα μέτρα αυτοκάθαρσης που 
είχαν ληφθεί από την εταιρεία μας μέχρι και την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του 
διαγωνισμού, ήτοι την 14/3/2019 καθώς και τα σχετικά Πρακτικά της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 και Αποφάσεις των Αναθετουσών Αρχών στα 
πλαίσια ηλεκτρονικών διαγωνισμών, με τα οποία τα ως άνω μέτρα έχουν κριθεί μέχρι σήμερα 
ως επαρκή.». 
 
Υποβλήθηκαν συνημμένα: 
1. ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΣΗΣ INTRAKAT  
2. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 1 & 2 ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
3. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αρ. 6/2019 ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝ Ε2 Νο 2/2019 
5. ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 74/2019 ΕΣΔΑΚ 
6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 

 
5. Τα μέτρα που περιγράφονται και τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίστηκαν από τον 

οικονομικό φορέα «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ INTRAKAT προς απόδειξη της αξιοπιστίας του,  η 
Υπηρεσία μας κρίνει ότι είναι επαρκή,  αφού ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει καταβάλει το 
διοικητικό πρόστιμο που του επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 642/10-3-2017 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  
 «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.»  
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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, σύμφωνα με το οποίο, 
η Οικονομική Επιτροπή καταρχήν αποφασίζει ότι τα μέτρα που περιγράφονται και τα αποδεικτικά 
στοιχεία που προσκομίστηκαν από τον οικονομικό φορέα «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ INTRAKAT για την απόδειξη 
της αξιοπιστίας του κρίνονται επαρκή,  αφού ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει καταβάλει το διοικητικό 
πρόστιμο που του επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 642/10-3-2017 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.   

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή  
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση της αποστολής του 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 «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ INTRAKAT για την απόδειξη 
της αξιοπιστίας του κρίνονται επαρκή,  αφού ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει καταβάλει το διοικητικό 
πρόστιμο που του επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 642/10-3-2017 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.   
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Κουρή Μαρία 
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Μελάς Σταύρος 
Καλογήρου Φανή -Χριστίνα 
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