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Ενώπιον Παντός Αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής 

ΕΞΩΔΙΚΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «GD INFRASTRUTTURE 

SRL», η οποία εδρεύει στην Ρώμη Ιταλίας (via Guido d’ Arezzo 5, T.K. 00198), με ΑΦΜ 

Ιταλίας και αριθμό εγγραφής 12471331004 και με αριθμό Οικονομικού Διοικητικού 

Μητρώου (REA) RM-1376713 του Μητρώου Επιχειρήσεων της Ρώμης νομίμως 

εκπροσωπούμενη και η οποία έχει ιδρύσει στην Ελλάδα υποκατάστημα με την 

επωνυμία «GD INFRASTRUTTURE ΕΠΕ HELLAS BRANCH» με έδρα τα Μελίσσια Αττικής, 

με αριθμό ΓΕΜΗ 144048901001 και με ΑΦΜ 997011596 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, νομίμως 

εκπροσωπούμενη. 

 

Π Ρ Ο Σ 

 

Την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης 

Συγκοινωνιακών Υποδομών η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Κηφισίας 

αριθμ. 37, τ.κ. 15123 και εκπροσωπείται νόμιμα.  

 

Με κοινοποίηση προς:  

Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ο οποίος εδρεύει στον Παπάγο Αττικής 

και στην οδό Αναστάσεως αριθμ.  2. 

 

*************** 

Κύριοι, 

όπως καλώς γνωρίζετε, με την υπ’ αρ. 238,239/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ έγινε δεκτή η από 

23-01-2020 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας μας και ακυρώθηκε η  υπ’ αρ. πρωτ. 

ΚΒ/ΦΠΡ00.00/ΟΔ/ΣΥ3/οικ.73/09-01-2020 απόφαση σας περί ματαίωσης των 

αποτελεσμάτων της διαδικασίας   ανάθεσης του εν θέματι δημοσίου έργου. 

Ειδικότερα η ως άνω απόφαση έκρινε ότι η απόφαση ματαίωσης του διαγωνισμού ήταν 

παράνομη, πρώτον, διότι δεν ελήφθη προηγουμένως η απαιτούμενη κατά νόμον γνώμη της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού και, δεύτερον, διότι δεν συνέτρεχε καμία από τις 

προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος προκειμένου να ματαιωθεί ένας διαγωνισμός δημοσίων 

έργων. Κατά συνέπεια, αυτή την στιγμή και μετά την ακύρωση της απόφασης ματαίωσης, ο 

διαγωνισμός είναι ενεργός και εν εξελίξει. 
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Λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι με την υπ’ αρ. πρωτ. ΚΒ/ΦΠΡ00.00/ΟΔ/ΣΥ3/2719/28-05-2019 

απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ανακλήθηκε η έγκριση του Πρακτικού 

αποσφράγισης - ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών καθώς 

και του αποτελέσματος της διαδικασίας, συμμορφούμενη η διοίκηση με τις επιταγές της 

υπ’ αρ. 40/2019 απόφασης του τμήματος αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, 

αυτή την στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο κατά το οποίο θα πρέπει να συγκροτηθεί η 

επιτροπή του διαγωνισμού και σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις, να αποφασιστεί ο 

αποκλεισμός της κοινοπραξίας ΑΚΤΟΡ Α.Τ.Ε. -ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και η ανάθεση του δημοσίου 

έργου του θέματος στην εταιρεία μας. 

Στο σημείο αυτό κρίνουμε επιβεβλημένο να παρατηρήσουμε ότι ο μοναδικός νόμιμος και 

ορθός τρόπος για να ξεκινήσει άμεσα η κατασκευή του έργου του θέματος και να προλάβει 

να ολοκληρωθεί εμπροθέσμως και εντέχνως, είναι να συνεχιστεί η εν εξελίξει και σε ισχύ 

διαγωνιστική διαδικασία και να ακολουθηθούν οι νόμιμες ενέργειες.  

Κατόπιν όλων των ανωτέρω  

Σας Καλούμε όπως 

1. Προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να συγκροτηθεί η επιτροπή του 

διαγωνισμού για την Ανάθεση του Έργου «Υπολειπόμενες εργασίες  για την ολοκλήρωση 

της Οδικής Σύνδεσης Περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου από Χ.Θ. 0+000 

έως Χ.Θ. 48+500» 

2. Σε συμμόρφωση με την υπ’ αρ. πρωτ. ΚΒ/ΦΠΡ00.00/ΟΔ/ΣΥ3/2719/28-05-2019 απόφαση 

του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, την υπ’ αρ. 40/2019 απόφαση του τμήματος 

αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και την υπ’ αρ. 238,239/2020 απόφαση 

της ΑΕΠΠ προβείτε στον αποκλεισμό της κοινοπραξίας ΑΚΤΟΡ Α.Τ.Ε. - ΤΕΡΝΑ Α.Ε.  από τη 

συμμετοχή της στη συνέχιση του διαγωνισμού 

3. Αναθέσετε το Δημόσιο έργο  «Υπολειπόμενες εργασίες  για την ολοκλήρωση της Οδικής 

Σύνδεσης Περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 

48+500» στην εταιρεία μας. 

 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα και εμπρόθεσμα 

την παρούσα προς εκείνους προς τους οποίους απευθύνεται προς γνώση τους και για κάθε 

νόμιμη συνέπεια. 

                                      

                                                                     Αθήνα, 5 Μαρτίου 2020 

                                                                                                         Για την εταιρεία 

                                                                                                          «GD INFRASTRUTTURE SRL» 

 


