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ΑΠΟΦΑΣΗ 
           
ΘΕΜΑ :  «Αποδοχή της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με διακριτικό τίτλο 
«ΙΝΤΡΑΚΑΤ», καθολικής διαδόχου της εταιρείας «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ» (λόγω 
συγχώνευσης των δύο εταιρειών, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη), ως  αναδόχου 
του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ  ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ» και αντικατάστασης εγγυητικών επιστολών 
καλής εκτέλεσης του έργου υπέρ ΙΝΤΡΑΚΑΤ» 

 
 

Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010) 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 “Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 

δημοσίων έργων” (ΦΕΚ 116 Α΄/18-06-08),  όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4070/2012 και το 
Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.   

3. 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». 

4. Τα άρθρα 8 και 176 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215 Α΄/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26Α΄/31-01-2013) «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», καθώς και την Ερμηνευτική Εγκύκλιο 6 με αρ.πρωτ.13400/17-4-2013 της 
Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
Και αφού λάβαμε υπόψη : 

1. Την με αριθμ.πρωτ.2574/20-12-2012 Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
¨Αττική¨, με κωδικό MIS 395835. 
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2. Την συγχρηματοδότηση του έργου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
από Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π.Δ.Ε. (Κωδικός 
ΠΔΕ2012ΕΠ08580069). 

3. Την από  13-11-2013  σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, συνολικού ποσού 
11.195.916,91 ευρώ, μεταξύ  του Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρεια Αττικής και της εργοληπτικής 
επιχείρησης ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.. 

4. Τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου που είναι δέκα οκτώ (18) μήνες , δηλαδή έως 
την 12/05/2015. 

5. Τις υπάρχουσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης για το έργο: 
Α) υπ’ αριθμ001828801390818/20-9-13 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας PROBANK Α.Ε. 
ποσού 702.700,00 ΕΥΡΩ που αποτελεί το 5% του προϋπολογισμού μελέτης (χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ), ως βασική εγγύηση, και 
Β) υπ’ αριθμ. GRH105823/11-10-13 εγγυητική επιστολή της τράπεζας ALPHA BANK, 
αναγραφόμενου ποσού 1.554.959,00 € και ισχύοντος ποσού 570.451,78 €, κατόπιν της 
υπ΄αρ. 253873/23-12-14 Απόφασης μείωσης ΤΥΛΕΒ/ΔΤΕΠΑ, ως πρόσθετη εγγύηση. 

6. Την με αρ. πρωτ. 18030/27-1-2015/ΔΤΕΠΑ αίτηση της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΑΤ»  με την 
οποία γνωστοποιεί τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ», 
συνοδευόμενη από: 
Α) Την υπ΄αρ.78701/29-12-2014 απόφαση Υφ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, με την 
οποία εγκρίνεται η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και 
«ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. 
Β)Την αρ. 79022/30-12-2014 Ανακοίνωση του Υφ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, με 
την οποία ανακοινώνεται ότι καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.), με 
κωδικό αριθμό καταχώρισης 208220, η ανωτέρω Απόφαση Συγχώνευσης με απορρόφηση. 

7. Tην με αρ. πρωτ. 55223/13-3-15/ΔΤΕΠΑ αίτηση της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΑΤ»  με την οποία 
υποβλήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία, όπως ζητήθηκαν με το υπ΄αρ.18030/26-2-15 
έγγραφο ΔΤΕΠΑ, ως ακολούθως:  
 Α) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργ. Επιχειρήσεων/Δ15/Γ.Γ.Δ.Ε. της εταιρείας 
«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με αριθμό Μ.Ε.ΕΠ. 9690, 7ης τάξης στην κατηγορία 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. 
Β) Ενημερότητα Πτυχίου με αρ. πρωτ. Δ15/3673/2015/27-02-2015 της εταιρείας 
«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», με ημερομηνία ισχύος μέχρι 09/02/2016. 
 Γ) Φορολογική ενημερότητα εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΑΤ», με ημερομηνία λήξης 12/05/2015  
και  φορολογικές ενημερότητες κ/ξιων που συμμετέχει και έχουν λήξει, ή λήγουν κατά τον 
έλεγχο, οι αναγραφόμενοι χρόνοι ισχύος τους στην Ε.Π..  
Δ) Πιστοποιητικά περί μη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση 
και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος της ανάλογη διαδικασία, σε ισχύ. 
Ε) Εγγυητική επιστολή της Εθνικής Τράπεζας με αριθμ.974/716871-3/Β΄/04-03-2015, ποσού 
702.700,00 ΕΥΡΩ, που αποτελεί την βασική εγγύηση καλής εκτέλεσης για το έργο  
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ  ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α’ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», υπέρ της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΑΤ» 
ΣΤ) Επιστολή της Τράπεζας ΑLPHA BANK, από 05/03/2015, με την οποία γνωστοποιείται 
ότι η εγγυητική επιστολή με στοιχεία GRH105823/11-10-13 της τράπεζας ALPHA BANK, 
ποσού 570.451,78 €, εκδοθείσα υπέρ της εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ, ισχύει εφεξής 
υπέρ της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΑΤ». 
Ζ) Υπεύθυνη Δήλωση του Αντιπρόεδρου & Δ/ντος Σύμβουλου της «ΙΝΤΡΑΚΑΤ», με 
ημερομηνία 13/3/2015, της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ /1673/23-8-2007), η οποία αντικαθιστά το Πιστοποιητικό Ελέγχου 
Διαφάνειας από το Ε.Σ.Ρ. (Ν.3310/2005, άρθρο 3, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του 
Ν.3414/2005). 

8. Το από 04/02/2015 Γνωμοδοτικό σημείωμα της κ. Στυλιανής Αδάμ, Δικηγόρου παρ΄Αρείω 
Πάγω (Α.Μ. 23628), και τα σε αυτό ειδικότερα διαλαμβανόμενα ως προς τις συνέπειες της 
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συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ από τη μητρική αυτής 
εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ». 

9. Την υπ΄αρ. 517/6-8-1997 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 
10. Την από 17/03/1015 απαντητική επιστολή της Εθνικής Τράπεζας για τη γνησιότητα της 

αριθμ.974/716871-3/Β΄/04-03-2015 εγγυητικής επιστολής.(αρ.πρωτ.57140/17-3-15/ΔΤΕΠΑ) 
 

Και επειδή : 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ.1. του Ν.2190/1920 «Θεσμικός νόμος περί Α.Ε.», «η 
συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών γίνεται είτε με απορρόφηση, είτε με σύσταση νέας 
εταιρείας. 2. Συγχώνευση με απορρόφηση είναι πράξη με την οποία μία ή περισσότερες 
ανώνυμες εταιρείες (απορροφούμενες), οι οποίες λύονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, 
μεταβιβάζουν σε άλλη υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία (απορροφούσα) το σύνολο της περιουσίας 
τους (ενεργητικό και παθητικό) έναντι απόδοσης στους μετόχους των μετοχών από την 
απορροφούσα εταιρεία….». Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ.1, του ίδιου νόμου, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν.3604/2007, «από την καταχώρηση, στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών , της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης, που προβλέπεται από το 
άρθρο 74, επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα χωρίς καμία άλλη διατύπωση, τόσο για τις 
συγχωνευόμενες εταιρείες όσο και έναντι των τρίτων, τα ακόλουθα αποτελέσματα : 
α) Η απορροφούσα εταιρεία υποκαθίσταται στο σύνολο των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεων της ή των απορροφούμενων εταιρειών και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται 
με καθολική διαδοχή, β) οι μέτοχοι των απορροφούμενων εταιρειών γίνονται μέτοχοι της 
απορροφούσας εταιρείας, γ) η απορροφούμενη εταιρεία παύει να υπάρχει.» 

2. Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 517/1997 γνωμοδότηση του Ν.σ.Κ. παρ. ΙV. «Μετά τα 
προεκτεθέντα, δεδομένου ότι η απορροφούμενη εταιρεία, από της τελειώσεως της 
συγχωνεύσεως με απορρόφηση έπαυσε να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο, υποκατασταθείσα 
πλήρως στα δικαιώματα και της υποχρεώσεις της από τη απορροφώσα εταιρεία, οι 
απαιτούμενες τυπικές προϋποθέσεις υποκατάστασης των εν προκειμένω επίσης 
εφαρμοζόμενων διατάξεων του Ν.1418/1984 και του ΠΔ 609/1985 δεν μπορούν να τηρηθούν 
στο υπό κρίση ζήτημα, αφού εν τις πράγμασι δεν πρόκειται για γνήσια περίπτωση 
υποκατάστασης, αλλά για συγχώνευση με απορρόφηση» και περαιτέρω παρ. V. « Έτσι το 
Νομικό Συμβούλιο του Κράτος (τμήμα Διακοπών), για το εν αρχή ερώτημα γνωμοδότησε ότι 
δεν υφίσταται κώλυμα για την συνέχιση εκτέλεσης των αναληφθέντων έργων από την 
απορροφούσα εταιρεία για την νέα της επωνυμία, αρκεί να συντρέχουν όλες οι υπό του νόμου 
απαραίτητες προϋποθέσεις προς τούτο και να μην υφίσταται λόγος αποκλεισμού στο πρόσωπο 
της απορροφησάσης ή στο πρόσωπο της νέας εταιρείας και υπό την προϋπόθεση ότι η υπηρεσία 
δεν έχει οποιαδήποτε ουσιαστική αντίρρηση για την συνέχιση εκτελέσεως του έργου από την 
νέα εταιρεία» 

 3. Από τον έλεγχο των στοιχείων που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι η εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ. «ΙΝΤΡΑΚΑΤ» διαθέτει όλα τα εκ του νόμου απαραίτητα  
προσόντα για τη συνέχιση εκτέλεσης του έργου και δεν υφίσταται λόγος αποκλεισμού στο 
πρόσωπό της. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
 

1. Την αποδοχή της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με διακριτικό τίτλο 
«ΙΝΤΡΑΚΑΤ», καθολικής διαδόχου της εταιρείας «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ» (λόγω 
συγχώνευσης των δύο εταιρειών, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη), ως  
αναδόχου του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ  ΤΜΗΜΑ: 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», για τη συνέχιση εκτέλεσης 
των εργασιών της από 13/11/2013 σύμβασης. 

2. Την αποδοχή αντικατάστασης της υπ’αριθμ001828801390818/20-9-13 εγγυητικής επιστολής 
της Τράπεζας PROBANK Α.Ε. ποσού 702.700,00 ΕΥΡΩ, υπέρ της απορροφούμενης 
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εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ, με την υπ΄αριθμ.974/716871-3/Β΄/04-03-2015 εγγυητική 
επιστολή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού 702.700,00 ΕΥΡΩ, υπέρ της εταιρείας 
«ΙΝΤΡΑΚΑΤ» και συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ.GRH105823/11-10-13 εγγυητικής 
επιστολής της τράπεζας ALPHA BANK, ισχύοντος ποσού 570.451,78 €, υπέρ της 
απορροφούμενης εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ, με την από 05/03/2015 επιστολή της 
Τράπεζας ΑLPHA BANK (με την οποία γνωστοποιείται ότι η ως άνω εγγυητική επιστολή 
ισχύει εφεξής υπέρ της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΑΤ»), η οποία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο 
μέρος της Ε.Ε.. 

 
 
 
Εσωτ. Διανομή Ο ΔΙΕΥΘΥΝTΗΣ TΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Α. 
1. Φ. Ε. (Τοπάλη - Κόρπα)  
2. Χ.Α.  
  

 
 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
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