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Aρ. Πρωτ: 3934/12-10-09   

Της αριθµ. 31ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣ∆Α. 

Αριθµός απόφασης 206/09 της Ε.Ε. 

Στις 9 Οκτωβρίου  2009, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 13.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣ∆Α και στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, συνήλθε στην 31η συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του 

Αναπτυξιακού Συνδέσµου ∆υτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ. Θεόδωρου Αρβανίτη, 

ως Προεδρεύων  που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόµενους, όπως ο ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας 

προβλέπει, δηλαδή την 2/10/2009. 

Σύνολο µελών : 6  

Παρόντες : 6  Θεόδωρος Αρβανίτης – Αντιπρόεδρος, Νίκος Σαράντης, Νικήτας 

Καµαρινόπουλος, Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, Χαράλαµπος Πετρόπουλος, 

Ιωάννης Μελάς  – Μέλη  

Απόντες :  0 Κανείς 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση 

πάνω στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.  

Ο Αντιπρόεδρος εισηγείται το 1ο θέµα της Η.∆. περί: «Επικύρωσης των πρακτικών  της Επιτροπής 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του έργου ¨Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ¨, κατακύρωσης ή 

µη  του αποτελέσµατος και διάθεσης πίστωσης ποσού» και λέει τα εξής: 

- Η ανωτέρω δηµοπρασία διεξήχθη µε το σύστηµα «Μελέτη και κατασκευή» µε αξιολόγηση των τεχνικών 

προσφορών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1418/1984, Ν. 3263/2004 και το Π.∆. 609/1985. 

Συγκεκριµένα οι το άρθρο 1, παρ. 3 του Ν. 3263/2004 προβλέπει ότι «(…) Στις περιπτώσεις διαγωνισµών µε 

τα συστήµατα προσφοράς: α) µελέτη και κατασκευή, (…) ο ανάδοχος αναδεικνύεται κατά τις ειδικές περί 

αυτών διατάξεις.» Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.∆. 609/1985 «Σύστηµα προσφοράς που 

περιλαµβάνει µελέτη και κατασκευή», προβλέπεται ότι «4. Για την ανάδειξη του αναδόχου, κατά το 

σύστηµα του παρόντος άρθρου, λαµβάνονται υπόψη οι οικονοµικές προσφορές σε συνδυασµό µε την 

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών» και ότι «5. Σε κάθε υποβαλλόµενη προσφορά αντιστοιχεί η 

ανηγµένη προσφορά της που προκύπτει ως συνάρτηση της οικονοµικής προσφοράς (Π) και της συνολικής 

βαθµολογίας (Β), δηλαδή ισχύει Πα=φ (Π,Β) όπου Πα η ανοιγµένη προσφορά. Προσωρινή µειοδότρια ή 

βέλτιστη προσφορά είναι η ελάχιστη από τις Πα.». 

- Με το 16/2008 πρακτικό της η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας του έργου, σε εφαρµογή των 

άρθρων 4.1.6 και 14.5 της διακήρυξης, και αφού διαπίστωσε ότι «έχει παρέλθει άπρακτη η σχετική 

προθεσµία χωρίς να υποβληθεί καµία ένταση», εφάρµοσε τον µαθηµατικό τύπο, καταρτίζοντας πίνακα µε 

την οικονοµική ανοιγµένη προσφορά των συµµετεχόντων.  

- Με την 179/2008 (29/08/2008) απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣ∆Α εγκρίθηκε  (συνολικά) το αποτέλεσµα της 

δηµοπρασίας του έργου «Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ» και αναδείχτηκε προσωρινός µειοδότης 

η εταιρεία «Γαντζούλας Α.Τ.Ε.Ε.» µε οικονοµική ανοιγµένη προσφορά 8.908.375,86 € 
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- Η ανωτέρω απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣ∆Α διαβιβάστηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 4.2.1. της διακήρυξης του 

έργου, στις 22/06/2009 (α.π. ΑΣ∆Α 2598) σε όλους τους συµµετέχοντες, εκτός του µειοδότη. Κατά της 

ανωτέρω απόφασης δεν υποβλήθηκε καµία ένταση, µέσα στο οριζόµενο από τον νόµο χρονικό διάστηµα 

- Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 19 του Π.∆. 774/1980, όπως αυτή ισχύει «(…) για την 

εκτέλεση έργων από το ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και τις δηµόσιες επιχειρήσεις ή οργανισµούς, η 

προϋπολογιζόµενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό του ενός δισεκατοµµυρίου (1.000.000.000) 

δραχµών ή δύο εκατοµµυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (2.900.000) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος 

νοµιµότητας της οικείας συµβάσεως, πριν από τη σύναψή της, από Κλιµάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»  

- Μετά από την αποστολή του φακέλου από τον ΑΣ∆Α στο Ε.Σ., στις 23/09/2009, το Τµήµα VI (ΣΤ’ 

∆ιακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου (α.π. ΑΣ∆Α 3878/02.10.2009) αποφάνθηκε ότι «δεν κωλύεται η 

υπογραφή της σύµβασης του έργου ‘Ανάπλαση Παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ’» 

 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω σήµερα, να προχωρήσουµε στην επικύρωση των σχετικών πρακτικών της 

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, να κατακυρώσουµε το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στην «Εταιρεία 

«Γαντζούλας Α.Τ.Ε.Ε.» µε οικονοµική ανοιγµένη προσφορά 8.908.375,86 € και να διαθέσουµε πίστωση ποσού 

500.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30/7321.0002 «Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ» του 

προϋπολογισµού του ΑΣ∆Α οικονοµικού έτους 2009 

 

Η Ε.Ε του ΑΣ∆Α αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 1418/1984, του Ν. 3263/2004, του Π.∆. 609/1985, την 

2799/2009 απόφαση του Τµήµατος VI (ΣΤ’ ∆ιακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και τις διατάξεις του 

Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ Α΄114/06), την 04/09 απόφαση του ∆.Σ. (περί εκχώρησης αρµοδιοτήτων του στην Ε.Ε ), την 

15/08 απόφαση του ∆.Σ. για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράµµατος 2009, την 16/08 απόφαση του ∆.Σ του 

ΑΣ∆Α µε την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισµός οικονοµικού έτους 2009, την 19/09 απόφαση του ∆.Σ. που 

αφορά την 5η Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2009, την εισήγηση του Αντιπροέδρου και 

µετά από διαλογική συζήτηση 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

• Επικυρώνει τα σχετικά πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του έργου «Ανάπλαση παλαιού 

εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ» (συνηµµένα) 

• Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας του έργου «Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ» στην 

«Εταιρεία «Γαντζούλας Α.Τ.Ε.Ε.» µε οικονοµική ανοιγµένη προσφορά 8.908.375,86 € 

• ∆ιαθέτει πίστωση ποσού 500.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30/7321.0002 «Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου 

ΒΙΟΦΙΑΛ» του προϋπολογισµού του ΑΣ∆Α οικονοµικού έτους 2009 
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 206/09 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣ∆Α 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή 

Ο Αντιπρόεδρος                                      Τα Μέλη 

                                                      

Θεόδωρος Αρβανίτης Νίκος Σαράντης 

 Νικήτας Καµαρινόπουλος 

                                                                                                          Χαράλαµπος Πετρόπουλος 

                                                                                                          Κων/νος  Χριστόπουλος 

                                                                                                          Ιωάννης Μελάς                                                                     

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Περιστέρι, 9/10/2009 

Ο Αντιπρόεδρος   του ΑΣ∆Α 

 

Θεόδωρος Αρβανίτης 

 

 


