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ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.        Ηµεροµηνία Συνεδρίασης ∆.Σ.: 04.03.2021 
Γραµµατεία ∆.Σ.             Αριθµός Απόφασης: 1586(α) 
Αναρτητέα στο ∆ιαδίκτυο 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

∆ιαγωνισµός : «ΓΡΑΜΜΗ 4 – ΤΜΗΜΑ Α΄ “ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ – ΓΟΥ∆Η”» (RFP-308/17)   

Θέµα : Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στην ένωση εταιρειών «J&P ΑΒΑΞ 
Α.Ε. - GHELLA S.p.A. - ALSTOM TRANSPORT S.A.» 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την από 04.03.2021 εισήγηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, Αρ. Θέµατος 2 
2. Την απόφαση 1408(γ)/30.03.2017 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε την οποία 

εγκρίθηκαν η ∆ιεξαγωγή και τα τεύχη του Α’ Σταδίου του ∆ιαγωνισµού, 
3. Την απόφαση 1412(α)/17.05.2017 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε την οποία 

εγκρίθηκε το  Τεύχος ∆ιευκρινίσεων 1, 
4. Την απόφαση 1416(β)/07.06.2017 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε την οποία 

εγκρίθηκε το Τεύχος ∆ιευκρινίσεων 2, 
5. Την απόφαση 1418(στ)/21.06.2017 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε την οποία 

εγκρίθηκε το Τεύχος ∆ιευκρινίσεων 3, 
6. Την απόφαση 1419(δ)29.06.2017 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε την οποία 

απορρίφθηκε η προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ», 

7. Την απόφαση 1419(ε)/29.06.2017 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε την οποία 
απορρίφθηκε η προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», 

8. Την από 17.05.2017 αίτηση ακυρώσεως της ανώνυµης εταιρείας «INTRAKOM 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση της 
«Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α΄ Στάδιο ∆ιαγωνισµού µε Κλειστή 
∆ιαδικασία»,  

9. Την από 01.06.2020 (αρ. πρωτ. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 637291) παραίτηση από του 
δικογράφου της ως άνω αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της 
Επικρατείας της ανώνυµης εταιρείας «INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», 

10. Τις αποφάσεις 1416(γ)/07.06.2017, 1420(στ)/05.07.2017 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
και την υπ΄ αριθ.ΤΥΕ_Ε∆_022/17 απόφαση ∆ιευθύνοντα Συµβούλου, µε τις οποίες 
παρατάθηκε η προθεσµία υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

11. Την απόφαση 1420(ζ)/05.07.2017 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε  την οποία ορίστηκε 
η Επιτροπή Α’ Σταδίου του ∆ιαγωνισµού, 

12. Το Πρακτικό Αποτελεσµάτων Αξιολόγησης της Επιτροπής Α΄ Σταδίου του 
∆ιαγωνισµού,  

13. Την απόφαση 1442(στ)/20.12.2017 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκαν τα αποτελέσµατα του Α’ Σταδίου του ∆ιαγωνισµού, µε το συνηµµένο σε 
αυτή από 10.08.2017 Πρακτικό Αποτελεσµάτων Αξιολόγησης της Επιτροπής Α΄ 
Σταδίου του ∆ιαγωνισµού, 

14. Την από 15.01.2018 (αρ. πρωτ. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 575129) προδικαστική προσφυγή 
του άρθρου 4 του ν. 3886/2010 της ένωσης εταιρειών µε την επωνυµία «FCC-
ARCHIRODON-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ», 

15. Την από 15.01.2018 (αρ. πρωτ. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 575130) προδικαστική προσφυγή 
του άρθρου 4 του ν. 3886/2010 της ένωσης εταιρειών µε την επωνυµία «ΤΕΡΝΑ Α.Ε – 
VINCI CONSTRUCTION PROJECTS – SIEMENS AG» 
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16. Την από 15.01.2018 (αρ. πρωτ. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 575138) προδικαστική προσφυγή 
του άρθρου 4 του ν. 3886/2010 της ένωσης εταιρειών µε την επωνυµία «J&P ΑΒΑΞ 
Α.Ε. – GHELLA S.p.A. – ALSTOM TRANSPORT S.A.» 

17. Την από 15.01.2018 (αρ. πρωτ. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 575161) προδικαστική προσφυγή 
του άρθρου 4 του ν. 3886/2010 της ένωσης εταιρειών µε την επωνυµία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 
– ANSALDO STS S.p.A. – HITACHI RAIL ITALY S.p.A.» 

18. Την από 16.01.2018 µε αριθµό 1445 (9ο Θέµα Πρακτικού) απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, µε την οποία  συµπληρώθηκαν οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Α΄ 
Σταδίου του ∆ιαγωνισµού, προκειµένου να εξετάζει και να γνωµοδοτεί επί τυχόν 
προδικαστικών προσφυγών έως την οριστικοποίηση των αποτελεσµάτων του Α’ 
Σταδίου του ∆ιαγωνισµού 

19. Την απόφαση 1451(α)/01.03.2018 του ∆ιοικητικού   Συµβουλίου, µε την οποία 
εξετάστηκαν οι ως άνω προδικαστικές προσφυγές και αποκλείστηκε η ένωση εταιρειών 
«FCC-ARCHIRODON-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» από την συµµετοχή της στο Β΄ Στάδιο του 
∆ιαγωνισµού, 

20. Την µε αρ. 126/2018 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας (Επιτροπή 
Αναστολών), µε την οποία απορρίφθηκε η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων της ένωσης 
εταιρειών «FCC-ARCHIRODON-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» κατά της υπ΄ αριθµ. 
1451(α)/01.03.2018 Απόφασης του ∆.Σ., 

21. Την µε αρ. 127/2018 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας (Επιτροπή 
Αναστολών),  µε την οποία απορρίφθηκε η  αίτηση ασφαλιστικών µέτρων της ένωσης 
εταιρειών «J&P ΑΒΑΞ Α.Ε – GHELLA S.p.A – ALSTOM TRANSPORT S.A» κατά της 
υπ΄ αριθµ. 1442(στ)/20.12.2017 Απόφασης του ∆.Σ.,  

22. Την µε αρ. 128/2018 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας (Επιτροπή 
Αναστολών),  µε την οποία απορρίφθηκε η  αίτηση ασφαλιστικών µέτρων της ένωσης 
εταιρειών «ΤΕΡΝΑ ΑΕ – VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS – SIEMENS 
A.G» κατά της υπ΄ αριθµ. 1442(στ)/20.12.2017 Απόφασης του ∆.Σ., 

23. Την µε αρ. 129/2018 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας (Επιτροπή 
Αναστολών),  µε την οποία απορρίφθηκε η  αίτηση ασφαλιστικών µέτρων της ένωσης 
εταιρειών «ΕΝΩΣΗ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε – ANSALDO STS S.p.A – HITACHI RAIL ITALY 
S.p.A» κατά της υπ΄ αριθµ. 1442(στ)/20.12.2017 Απόφασης του ∆.Σ., 

24. Την µε αρ. 130/2018 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας (Επιτροπή 
Αναστολών), µε την οποία απορρίφθηκε η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων της ένωσης 
εταιρειών «FCC-ARCHIRODON-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» κατά της υπ΄ αριθµ. 
1442(στ)/20.12.2017 Απόφασης του ∆.Σ., 

25. Την από 05.03.2018 µε αριθ. καταθ. 574/2018 αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας (Τµήµα ∆΄) µετά του από 01.11.2018 δικογράφου 
πρόσθετων λόγων ακυρώσεως της ένωσης εταιρειών «FCC-ARCHIRODON-
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» περί ακυρώσεως των υπ΄ αριθµ. 1442(στ)/20.12.2017 και 
1451(α)/01.03.2018 Αποφάσεων του ∆.Σ., 

26. Την από 27.08.2018 µε αριθ. καταθ. 2279/2018 αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας (Τµήµα ∆΄) της ένωσης εταιρειών «ΤΕΡΝΑ ΑΕ – VINCI 
CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS – SIEMENS A.G»  περί ακυρώσεως των υπ΄ 
αριθµ. 1442(στ)/20.12.2017 και 1451(α)/01.03.2018 Αποφάσεων του ∆.Σ., 

27. Την από 23.10.2018 µε αριθ. καταθ. 2896/2018 αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας (Τµήµα ∆΄) της ένωσης εταιρειών «ΕΝΩΣΗ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε 
– ANSALDO STS S.p.A – HITACHI RAIL ITALY S.p.A» περί ακυρώσεως των υπ΄ 
αριθµ. 1442(στ)/20.12.2017 και 1451(α)/01.03.2018 Αποφάσεων του ∆.Σ., 

28. Την µε αριθ. 2025/2019 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας (Τµήµα ∆΄), µε την 
οποία απορρίφθηκε η ανωτέρω από 05.03.2018  µε αριθ. καταθ. 574/2018  αίτηση 
ακυρώσεως της ένωσης εταιρειών «FCC-ARCHIRODON-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ», 

29. Την µε αριθ. 2140/2019 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας (Τµήµα ∆΄), µε την 
οποία απορρίφθηκε η ανωτέρω από 27.08.2018 µε αριθ. καταθ. 2279/2018 αίτηση 
ακυρώσεως της ένωσης εταιρειών «ΤΕΡΝΑ ΑΕ – VINCI CONSTRUCTION GRANDS 
PROJECTS – SIEMENS A.G», 
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30. Την µε αριθ. 2141/2019 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας (Τµήµα ∆΄), µε την 
οποία απορρίφθηκε η ανωτέρω από 23.10.2018 µε αριθ. καταθ. 2896/2018 αίτηση 
ακυρώσεως της ένωσης εταιρειών «ΕΝΩΣΗ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε – ANSALDO STS S.p.A – 
HITACHI RAIL ITALY S.p.A», 

31. Την απόφαση 1473(α)/09.08.2018 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η ∆ιενέργεια και τα τεύχη του Β’ Σταδίου του ∆ιαγωνισµού, 

32. Την απόφαση 1495(ζ)/21.02.2019 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε  την οποία ορίστηκε 
η Επιτροπή Β’ Σταδίου του ∆ιαγωνισµού, 

33. Τις µε αριθ. ΤΥΕ_Α∆_058(α)/18, ΤΥΕ_Α∆_058(β)/18 ΤΥΕ_Α∆_059/18, 
ΤΥΕ_Α∆_061/18, ΤΥΕ_Α∆_065/18, ΤΥΕ_Α∆_069/19, ΤΥΕ_Α∆_070/19, 
ΤΥΕ_Α∆_72/19, ΤΥΕ_Α∆_73/19, ΤΥΕ_Α∆_074/19, ΤΥΕ_Α∆_075/19 αποφάσεις του 
Αντιπροέδρου ∆.Σ & ∆ιευθύνοντα Συµβούλου, µε τις οποίες εγκρίθηκαν η παροχή 
συµπληρωµατικών στοιχείων και τα Τεύχη ∆ιευκρινήσεων 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7, 

34. Α. Τις µε αριθ. πρωτ. ALX- 67604/19.04.2019 και ALX-   67605/19.04.2019 επιστολές 
του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 

34.  Β. Την απόφαση 1507(ι)/15.05.2019  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  µε την οποία 
κρίθηκε  ότι τα ληφθέντα µέτρα, σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρ. 73 του ν.4412/2016, 
από τις εταιρείες «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε» και «J&P ΑΒΑΞ Α.Ε», µέλη αντίστοιχα των 
∆ιαγωνιζόµενων ενώσεων εταιρειών «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. -  ANSALDO STS S.p.A. - 
HITACHI RAIL ITALY S.p.A.» και «J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. - GHELLA SpA - ALSTOM 
Transport S.A» είναι επαρκή για την διασφάλιση της αξιοπιστίας τους και ικανά να 
αποτρέψουν την ανάπτυξη αντιανταγωνιστικών συµπεριφορών από τις εν λόγω 
εταιρείες στο µέλλον, 

35. Το Πρακτικό αριθµ. 7 – Γνώµη 7/2019 (άρθρου 73, παρ. 8 του ν.4412/2016) της 
Επιτροπής της παρ. 9 του ίδιου άρθρου  επί της επάρκειας των ληφθέντων 
επανορθωτικών µέτρων οικονοµικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους του 
Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης, µε το οποίο δόθηκε η σύµφωνη γνώµη της 
Επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών µέτρων από τις εταιρείες 
«ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε» και «J&P ΑΒΑΞ Α.Ε» προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους, 

36. Το από 26.06.2019 Πρακτικό Αξιολόγησης 1ης Φάσης Β΄ Σταδίου της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, 

37. Την απόφαση 1515(ε)/11.07.2019 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε την οποία 
εγκρίθηκαν τα αποτελέσµατα της 1ης φάσης του Β’ Σταδίου του ∆ιαγωνισµού, µε το 
συνηµµένο σε αυτή Πρακτικό  Αξιολόγησης της 1ης φάσης του Β’ Σταδίου της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 

38. Την απόφαση 1518(γ)/06.08.2019 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  µε την οποία 
απορρίφθηκε το αίτηµα των ενώσεων εταιρειών «J&P ΑΒΑΞ Α.Ε – GHELLA S.p.A – 
ALSTOM TRANSPORT S.A» και «ΕΝΩΣΗ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε – ANSALDO STS S.p.A – 
HITACHI RAIL ITALY S.p.A» να µην επιτραπεί η πρόσβαση της αποκλεισθείσας 
ένωσης «ΤΕΡΝΑ ΑΕ – VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS – SIEMENS 
A.G» στην διαδικασία και την εξέταση των στοιχείων των προσφορών τους, 

39. Την από 12.08.2019 (αρ. πρωτ. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 612603/12.08.19) προδικαστική 
προσφυγή της ένωσης εταιρειών «ΤΕΡΝΑ A.E. - VINCI CONSTRUCTION GRANDS 
PROJECTS - SIEMENS A.G»  κατά της υπ’ αριθµ. 1515(ε)/11.07.2019 απόφασης του 
∆.Σ,  

40. Την από 19.08.2019 (αρ. πρωτ.  ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 612731/19.08.19) προδικαστική 
προσφυγή της ένωσης εταιρειών «J&P ΑΒΑΞ ΑΕ – GHELLA SpA – ALSTOM 
TRANSPORT S.A.» κατά της  µε αριθ. 1518(γ)/06.08.2019 απόφασης του ∆.Σ.  

41. Την από 19.08.2019 (αρ. πρωτ. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 612734/19.08.19) προδικαστική 
προσφυγή της ένωσης εταιρειών «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – ANSALDO STP S.p.A. – HITACHI 
RAIL ITALY S.p.A.» κατά της ανωτέρω απόφασης του ∆.Σ. 

42. Την από 05.09.2019 µε αριθ. καταθ. Ε∆250/6-9-2019 αίτηση ασφαλιστικών µέτρων της 
ένωσης «ΤΕΡΝΑ ΑΕ – VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS – SIEMENS 
A.G» ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, 
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43. Την από 12.09.2019 (αριθ. καταθ. Ε∆256/13-9-2019) αίτηση ασφαλιστικών µέτρων της 
ένωσης «J&P ΑΒΑΞ Α.Ε – GHELLA S.p.A – ALSTOM TRANSPORT S.A» ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας,  

44. Την από 13.09.2019 (αριθ. καταθ. Ε∆258/13-9-2019) αίτηση ασφαλιστικών µέτρων της 
ένωσης «ΕΝΩΣΗ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε – ANSALDO STS S.p.A – HITACHI RAIL ITALY 
S.p.A»  ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας,  

45. Την απόφαση 1526(α)/27.09.2019 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε την οποία 
απορρίφθηκαν η προδικαστική προσφυγή της ένωσης εταιρειών «ΤΕΡΝΑ ΑΕ – VINCI 
CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS – SIEMENS A.G» κατά της υπ΄ αριθ. 
1515(ε)/11.07.2019 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι προδικαστικές 
προσφυγές των ενώσεων εταιρειών «J&P ΑΒΑΞ Α.Ε – GHELLA S.p.A – ALSTOM 
TRANSPORT S.A» και «ΕΝΩΣΗ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε – ANSALDO STS S.p.A – HITACHI 
RAIL ITALY S.p.A» κατά της υπ΄ αριθ. 1518(γ)/06.08.2019 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, 

46. Την µε αρ. 296/2019 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας (Επιτροπή 
Αναστολών), µε την οποία απορρίφθηκε η  αίτηση ασφαλιστικών µέτρων της ένωσης 
εταιρειών «ΤΕΡΝΑ ΑΕ – VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS – SIEMENS 
A.G» κατά της µε αριθ. 1515(ε)/11.07.2019 Απόφασης του ∆.Σ., 

47. Την µε αρ. 297/2019 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας (Επιτροπή 
Αναστολών), µε την οποία έγινε δεκτή η  αίτηση ασφαλιστικών µέτρων της ένωσης 
εταιρειών «J&P ΑΒΑΞ Α.Ε – GHELLA S.p.A – ALSTOM TRANSPORT S.A»  κατά της 
µε αριθ. 1518(γ)/06.08.2019 Απόφασης του ∆.Σ., 

48. Τα µε αρ. 485/2019 πρακτικά συνεδριάσεως της Επιτροπής Αναστολών του 
Συµβουλίου της Επικρατείας για την παραίτηση από την ανωτέρω αίτηση ασφαλιστικών 
µέτρων της ένωσης εταιρειών «ΕΝΩΣΗ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε – ANSALDO STS S.p.A – 
HITACHI RAIL ITALY S.p.A»,  

49. Την απόφαση 1537(α)/11.12.2019 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την επανεκκίνηση 
της διαδικασίας ελέγχου των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και «Τεχνική 
Προσφορά» των ∆ιαγωνιζοµένων,  η οποία διαδικασία είχε ανασταλεί προσωρινά µε 
τις µε αρ. πρωτ. ALX- 68541/01.08.2019, ALX- 68542/01.08.2019 και ALX-
68543/01.08.2019 επιστολές του Αντιπροέδρου ∆ιοικητικού Συµβουλίου & ∆ιευθύνοντα 
Συµβούλου της Α.Μ., 

50. Την απόφαση 1538(β)/18.12.2019  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε την οποία κρίθηκε  
ότι τα ληφθέντα µέτρα, σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρ. 73 του ν.4412/2016, από την 
εταιρεία «ALSTOM Transport S.A» µέλος της ένωσης εταιρειών «J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. - 
GHELLA SpA - ALSTOM Transport S.A» είναι επαρκή για την διασφάλιση της 
αξιοπιστίας της και ικανά να αποτρέψουν την ανάπτυξη αντιανταγωνιστικών 
συµπεριφορών από την εν λόγω εταιρεία στο µέλλον, 

51. Την Πράξη 19Γ/2020 (άρθρου 73, παρ. 8 του ν.4412/2016) της Γνωµοδοτικής 
Επιτροπής της παρ. 9 του ίδιου άρθρου  επί της επάρκειας των ληφθέντων 
επανορθωτικών µέτρων οικονοµικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους του 
Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, µε την οποία δόθηκε η σύµφωνη γνώµη της 
Επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών µέτρων από την εταιρεία 
«ALSTOM Transport S.A» προς απόδειξη της αξιοπιστίας της, 

52. Την από 16.01.2020 (αρ. πρωτ. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 620846/16.01.20) προδικαστική 
προσφυγή της ένωσης εταιρειών «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – ANSALDO STS S.p.A. – HITACHI 
RAIL ITALY S.p.A.» κατά της µε αριθ. 1515(ε)/11.07.2019 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, 

53. Την από 17.01.2020 (αρ. πρωτ. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 620963/17.01.20) προδικαστική 
προσφυγή της ένωσης εταιρειών «J&P ΑΒΑΞ ΑΕ – GHELLA SpA – ALSTOM 
TRANSPORT S.A.». κατά της µε αριθ. 1515(ε)/11.07.2019 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου,  

54. Την από 10.02.2020 µε αριθ. καταθ. Ε∆24/10-2-2020 αίτηση ασφαλιστικών µέτρων 
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (Αρ.Πρωτ. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ  
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622632/19.02.2020) της Ένωσης Εταιρειών «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.- Ansaldo STS S.p.A – 
HITACHI RAIL ITALY S.p.A», 

55. Την από 10.02.2020 µε αριθ. καταθ. Ε∆25/11-2-2020 αίτηση ασφαλιστικών µέτρων 
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (Αρ.Πρωτ. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ  
622583/19.02.2020) της Ένωσης Εταιρειών «J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. - GHELLA S.p.A - 
ALSTOM Transport S.A». 

56. Την απόφαση 1545(ε)09.03.2020 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε την οποία 
απορρίφθηκαν οι προδικαστικές προσφυγές των ενώσεων εταιρειών, «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. -  
ANSALDO STS S.p.A. - HITACHI RAIL ITALY S.p.A.» και «J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. - GHELLA 
SpA - ALSTOM Transport S.A» κατά της µε αριθ. 1515(ε)/11.07.19 απόφασης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

57. Την µε αρ. 50/2020 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, µε την οποία έγινε εν µέρει δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων της 
ένωσης εταιρειών «ΕΝΩΣΗ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε – ANSALDO STS S.p.A – HITACHI RAIL 
ITALY S.p.A» κατά της µε αριθ. 1515(ε)/11.07.2019 Απόφασης του ∆.Σ., 

58. Την µε αρ. 51/2020 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, µε την οποία έγινε εν µέρει δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων της 
ένωσης εταιρειών «J&P ΑΒΑΞ Α.Ε – GHELLA S.p.A – ALSTOM TRANSPORT S.A»  
κατά της µε αριθ. 1515(ε)/11.07.2019 Απόφασης του ∆.Σ., 

59. Την από 12.05.2020 µε αριθ. καταθ. 1054/2020 αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας (Τµήµα ∆΄) της ένωσης εταιρειών «ΕΝΩΣΗ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε 
– ANSALDO STS S.p.A – HITACHI RAIL ITALY S.p.A» περί ακυρώσεως των υπ΄ 
αριθµ. 1515(ε)/11.07.2019 και 1545(ε)/09.03.2020 Αποφάσεων του ∆.Σ., 

60. Την από 15.05.2020 µε αριθ. καταθ. 1079/2020 αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας (Τµήµα ∆΄) της ένωσης εταιρειών «J&P ΑΒΑΞ Α.Ε – 
GHELLA S.p.A – ALSTOM TRANSPORT S.A»  περί ακυρώσεως των υπ΄ αριθµ. 
1515(ε)/11.07.2019 και 1545(ε)/09.03.2020 Αποφάσεων του ∆.Σ., 

61. Α. Την απόφαση 1567(δ)16.09.2020 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε την οποία 
ανακλήθηκε η µε αριθ.1545(ε)/09.03.2020 απόφασή του και απορρίφθηκαν οι 
ασκηθείσες προδικαστικές προσφυγές και οι περιεχόµενες στις αιτήσεις ακυρώσεως 
αιτιάσεις των διαγωνιζόµενων ενώσεων εταιρειών,  

61.Β.Τις µε αρ. πρωτ. ALX-71229/16.09.20 και ALX-71230/16.09.20 επιστολές του 
∆ιευθύνοντα Συµβούλου & Αντιπροέδρου ∆.Σ, µε τις οποίες κοινοποιήθηκε η ανωτέρω 
απόφαση στις διαγωνιζόµενες ενώσεις εταιρειών, 

62. Την από 30.09.2020 (αρ.πρωτ. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 632760) παραίτηση από το δικόγραφο 
της µε αρ. κατ. 1054/2020 αιτήσεως ακυρώσεως της ένωσης εταιρειών «ΕΝΩΣΗ 
ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε – ANSALDO STS S.p.A – HITACHI RAIL ITALY S.p.A», 

63. Την από 08.10.2020 (αρ.πρωτ. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 632849) παραίτηση από το δικόγραφο 
της µε αρ. κατ. 1079/2020 αιτήσεως ακυρώσεως της ένωσης εταιρειών «J&P ΑΒΑΞ Α.Ε 
– GHELLA S.p.A – ALSTOM TRANSPORT S.A», 

64. Τις µε αρ. πρωτ. ∆ΕΣΧ-003/09.10.2020 και ∆ΕΣΧ-004/09.10.2020 τηλεοµοιοτυπίες, µε 
τις οποίες κλήθηκαν οι διαγωνιζόµενες ενώσεις εταιρειών να παρασταθούν δια 
εκπροσώπου τους στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών,  

65. Το από 19.10.2020 Πρακτικό Αποτελεσµάτων 2ης Φάσης Β΄ Σταδίου ∆ιαγωνισµού της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 

66. Την απόφαση 1572(α)/21.10.2020 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε την οποία 
εγκρίθηκαν τα αποτελέσµατα της 2ης Φάσης του Β΄ Σταδίου του ∆ιαγωνισµού, 

67. Τις επιστολές µε αρ. πρωτ. ALX-71467/22.10.20 και ALX-71466/22.10.20 επιστολές, µε 
τις οποίες κοινοποιήθηκε στις διαγωνιζόµενες ενώσεις εταιρειών η απόφαση 
1572(α)/21.10.2020 του ∆.Σ., 

68. Την απόφαση 1575(β)/25.11.2020  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε την οποία κρίθηκε  
ότι η εταιρεία «ALSTOM Transport S.A» µέλος της ένωσης εταιρειών «J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. - 
GHELLA SpA - ALSTOM Transport S.A» δεν παρουσιάζεται ένοχη σοβαρούς ψευδούς 
δηλώσεως κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για το ότι δεν 
συντρέχει σε βάρος της ο προβλεπόµενος στο άρθρο 9.3.3 της Πρόσκλησης 
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Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος λόγος αποκλεισµού (σύναψη συµφωνιών µε στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισµού) και ότι έχει προβεί στη λήψη επαρκών για την απόδειξη 
της αξιοπιστίας της µέτρων ικανών να αποτρέψουν την ανάπτυξη αντιανταγωνιστικών 
συµπεριφορών από την εν λόγω εταιρεία στο µέλλον, 

69. Την Πράξη 31Α/2020 (άρθρου 73, παρ. 8 του ν.4412/2016) της Γνωµοδοτικής 
Επιτροπής της παρ. 9 του ίδιου άρθρου  επί της επάρκειας των ληφθέντων 
επανορθωτικών µέτρων οικονοµικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους του 
Υπουργείου Οικονοµίας Ανάπτυξης & Επενδύσεων, µε την οποία δόθηκε η σύµφωνη 
γνώµη της Επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών µέτρων από 
την εταιρεία «ALSTOM Transport S.A» προς απόδειξη της αξιοπιστίας της, 

70. Την µε αρ. πρωτ. ALX-72194/01.02.21 επιστολή, µε την οποία κλήθηκε η Προσωρινή 
Ανάδοχος ένωση εταιρειών «J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. - GHELLA SpA - ALSTOM Transport S.A» 
να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που περιλαµβάνονται στο άρθρο 19 της 
Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, 

71. Την µε αρ. πρωτ. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 637681/10.02.2021 επιστολή της ένωσης εταιρειών 
«J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. - GHELLA SpA - ALSTOM Transport S.A» µε συνηµµένο φάκελο µε 
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, 

72. Το µε αρ. πρωτ. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 637761/11.02.2021 συµπληρωµατικό έγγραφο του 
φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

73. Την απόφαση 1581(ζ)/20.01.2021 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την 
επικαιροποίηση/συµπλήρωση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού λόγω αποχώρησης για 
συνταξιοδότηση του Προέδρου της, 

74. Το από 01.03.2021 Πρακτικό  Κατακύρωσης ∆ιαγωνισµού της Επιτροπής Β΄ Σταδίου 
∆ιαγωνισµού,  

     75.Τις µε αριθ. πρωτ. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 625047/14.04.2020, 626740/27.05.2020,   
625077/14.04.2020 και 626885/29.05.2020 επιστολές των διαγωνιζόµενων ενώσεων 
εταιρειών για την παράταση ισχύος των προσφορών τους µέχρις τις 15.04.2021 και 
των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής τους µέχρι τις 31.05.2021 σε συνέχεια της 
απόφασης 1549(δ)/10.04.2020 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

    76. Τη διεξοδική συζήτηση που ακολούθησε, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

1. Την έγκριση του από 01.03.2021 Πρακτικού Κατακύρωσης ∆ιαγωνισµού της 
Επιτροπής Β΄ Σταδίου του ∆ιαγωνισµού, την κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού και την 
ανάθεση της Σύµβασης  για  το  Έργο  «ΓΡΑΜΜΗ 4 – ΤΜΗΜΑ Α΄ “ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ – 
ΓΟΥ∆Η”» στην ένωση εταιρειών «J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. - GHELLA SpA - ALSTOM 
Transport S.A» µε προσφερόµενο Κατ’ Αποκοπή Τίµηµα το ποσό του ενός 
δισεκατοµµυρίου εκατόν πενήντα οκτώ εκατοµµυρίων εξακοσίων χιλιάδων 
ευρώ (1.158.600.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού 18% για Γενικά 
Έξοδα και Όφελος Εργολάβου (Γ.Ε & Ο.Ε) και µη περιλαµβανοµένων των δαπανών 
για απρόβλεπτα, αναθεώρηση, απολογιστικά και Φ.Π.Α, υπό τον όρο της έγκρισης της 
νοµιµότητας της οικείας Σύµβασης µετά την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Βουλή και την ∆ιαχειριστική Αρχή σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 4 παρ. 4.3 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών Β΄ Στάδιο 
∆ιαγωνισµού. 

2. Την εξουσιοδότηση του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου & Αντιπροέδρου ∆.Σ. να κοινοποιήσει 
στην προσφέρουσα ένωση εταιρειών «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. -  ANSALDO STS S.p.A. - 
HITACHI RAIL ITALY S.p.A.» την απόφαση κατακύρωσης µαζί µε αντίγραφο όλων 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών και να 
καλέσει αυτήν να λάβει γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης εντός τριών (3) 
εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα κοινοποίησης σε αυτήν επί αποδείξει της 
απόφασης κατακύρωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 παρ. 4.3 της 
Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών Β΄ Στάδιο ∆ιαγωνισµού. 
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3. Την εξουσιοδότηση του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου & Αντιπροέδρου ∆.Σ. να καλέσει την 
ένωση εταιρειών «J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. - GHELLA SpA - ALSTOM Transport S.A»  να 
υποβάλει επικαιροποιηµένα, όπου απαιτείται, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και όσα 
από τα δικαιολογητικά των άρθρων 10 και 11 της Πρόσκλησης του Α΄ Σταδίου έχει τυχόν 
λήξει η ισχύς, µετά την άπρακτη πάροδο των προθεσµιών άσκησης κατά της απόφασης 
κατακύρωσης των προβλεπόµενων στο άρθρο 4  παρ. 4.5 της Πρόσκλησης Υποβολής 
Προσφορών Β΄ Στάδιο ∆ιαγωνισµού και στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων 
στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και τις αποφάσεις αναστολών 
επ΄ αυτών και µετά την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, την Βουλή και την ∆ιαχειριστική Αρχή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 
παρ. 4.3 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών Β΄ Στάδιο ∆ιαγωνισµού. 

4. Την εξουσιοδότηση του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου & Αντιπροέδρου ∆.Σ. να κοινοποιήσει 
στην ένωση εταιρειών «J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. - GHELLA SpA - ALSTOM Transport S.A»  την 
απόφαση κατακύρωσης µετά την ολοκλήρωση της προβλεπόµενης στο άρθρο 4 της 
Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών Β΄ Στάδιο ∆ιαγωνισµού διαδικασίας και να καλέσει 
αυτήν να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή της Σύµβασης, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών Β΄ 
Στάδιο ∆ιαγωνισµού. 

5. Την εξουσιοδότηση του  ∆ιευθύνοντα Συµβούλου & Αντιπροέδρου του ∆.Σ. να υπογράψει 
τη σχετική Σύµβαση για ποσό ενός δισεκατοµµυρίου εκατόν πενήντα οκτώ 
εκατοµµυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.158.600.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου 
Γ.Ε & Ο.Ε  και µη περιλαµβανοµένων των δαπανών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση, 
απολογιστικά και Φ.Π.Α., καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται 
για την έγκριση της νοµιµότητας της Σύµβασης κατά τον προσυµβατικό έλεγχο από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, την Βουλή και την ∆ιαχειριστική Αρχή και για την υπογραφή της 
Σύµβασης. 

6. Την εξουσιοδότηση του  ∆ιευθύνοντα Συµβούλου & Αντιπροέδρου του ∆.Σ. να ορίσει την 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου. 

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 4 και την παράγραφο 2 του 
άρθρου 5 του ν.3886/2010, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής (10 
ηµέρες από την κοινοποίηση της παρούσας, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του 
ν.3886/2010), η άσκηση αυτής, καθώς και η προθεσµία και η άσκηση της αίτησης 
ασφαλιστικών µέτρων (10 ηµέρες από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής 
προσφυγής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν.3886/2010) κωλύουν την 
σύναψη της Σύµβασης, εκτός εάν µε προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί 
διαφορετικά. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
____________ _________________ 
Ν. Ταχιάος Ν. Καλογήρου 
 
 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
& ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. _________________ 

∆. Γρίβας 
______________ 
Ν. Κουρέτας _________________ 

Ι. Μαρτάτος 
 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

_________________ 
Ν. Κερερές 

_________________ 
Ι. Μαρίνου            

          Π. Σαραντόπουλος  
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