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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Της αριθμ. 12ης  συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ. 

Αριθμός απόφασης 094/07 της Ε.Ε. 

Στις 08 Μαΐου 2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 12η συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή 

του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Παναγιώτη 

Μπιτούνη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας 

προβλέπει, δηλαδή στις 04/05/2007. 

Σύνολο μελών : 7  

Παρόντες : 7 Παναγιώτης Μπιτούνης – Πρόεδρος, Χαράλαμπος Πετρόπουλος – 

Αντιπρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης, Ιωάννης Γκίκας, Νικήτας 

Καμαρινόπουλος, Αντώνης Κουντούρης, Αλεξάνδρα Κρούπη – Μέλη  

Απόντες : 0 Κανείς 

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

συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 1ο θέμα Η.Δ. περί «Εκδίκασης των προσφυγών κατά της 072/07 

απόφασης της Ε.Ε. για το έργο ¨ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ¨» και λέει τα 

εξής: 

Στις 20/02/2007 διεξήχθη η δημοπρασία του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ», 

σύμφωνα με την 348/06 απόφαση της Ε.Ε., με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του 

έργου και καθορίστηκε η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός γίνεται με ανοιχτή 

δημοπρασία, με το σύστημα «μελέτη και κατασκευή», με αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3263/04 και Ν. 1418/84. 

Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες «Αυγή», «Ηχώ Δημοπρασιών», της 

5/01/2007, στην «Εφημερίδα Της Κυβέρνησης» στο «Τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων» της 

5/01/2007 και στο «Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (αρ. εγγράφου 

2007/53-002381) και τοιχοκολλήθηκε στο πίνακα αναρτήσεων του Συνδέσμου. 

Με τις υπ’ αριθμ.027/07 και 033/07 αποφάσεις της Ε.Ε. ορίστηκαν τα μέλη της επιτροπής για τη 

διεξαγωγή της δημοπρασίας. 

Στη δημοπρασία κατέθεσαν δικαιολογητικά επτά (7) εταιρείες (όπως φαίνεται στο 1ο Πρακτικό της 

Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του ΑΣΔΑ). 

Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών η 

Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τη νομιμοποίηση των προσώπων που τα υποβάλλουν. Μετά την 

ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
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ελέγχθηκε και επιστράφηκε το πρωτότυπο βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ (1ο Πρακτικό της 

Επιτροπής). 

Κατόπιν έγινε πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών (άρθρο 3, παρ. 4, του Ν. 3263/04), κατά τον οποίο 

η Επιτροπή διαπίστωσε ότι όλοι οι διαγωνιζόμενοι καλύπτουν τους όρους της διακήρυξης και 

προκρίνονται για τη συνέχιση της διαδικασίας. 

Κατά του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής, υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι εξής δύο (2) ενστάσεις: 

(1) Της εταιρείας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», κατά των εταιρειών «ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ 

Α.Τ.Ε.Ε.», «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.», «Κ. ΠΑΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.», «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» και «ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε.»  

(2) Της εταιρείας «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ Α.Τ.Ε.Ε.», κατά των εταιρειών «ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.», 

«ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.», «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.» και «ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε.»  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού εξασφάλισε τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του ΑΣΔΑ, 

συνεδρίασε την 5/03/2007, συνέταξε το 2ο Πρακτικό της και ομόφωνα εισηγήθηκε: 

• να γίνουν αποδεκτές οι ενστάσεις κατά της εταιρείας «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» και να αποκλειστεί 

από τη συνέχιση του διαγωνισμού, λόγω του ότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που έχει 

προσκομιστεί, έχει αναφορά στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αττικής και όχι στον Αναπτυξιακό 

Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), η οποία καθιστά ανίσχυρη την εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, όπου αναφέρεται σχετικά 

• να απορριφθούν τα υπόλοιπα σημεία των ενστάσεων, σύμφωνα με την εισήγηση του Νομικού 

Συμβούλου του ΑΣΔΑ και της Επιτροπής Δημοπρασίας του έργου  

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την 045/07 απόφασή της (7/3/2007): 

• Αποδέχεται τις ενστάσεις κατά της εταιρείας «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» και την αποκλείει από τη 

συνέχιση του διαγωνισμού, λόγω του ότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που έχει προσκομιστεί, 

έχει αναφορά στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αττικής και όχι στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο 

Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), η οποία καθιστά ανίσχυρη την εγγυητική επιστολή συμμετοχής και τα 

υπόλοιπα δικαιολογητικά, όπου αναφέρεται σχετικά. 

• Απορρίπτει τα υπόλοιπα σημεία των ενστάσεων, σύμφωνα με την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου 

του ΑΣΔΑ, της Επιτροπής Δημοπρασίας του έργου και του Προέδρου, τα οποία επισυνάπτονται στην 

απόφαση 

Κατά της απόφασης αυτής υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο του ΑΣΔΑ δύο προσφυγές του 

άρθρου 3 του Ν.2522/97 και συγκεκριμένα από τις εταιρείες «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» (Αρ. Πρωτ. 

ΑΣΔΑ 947/13-3-2007) και «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.» (Αρ. Πρωτ. ΑΣΔΑ 951/13-3-2007). 

Με την υπ’ αριθμ. 055/07 απόφασή της η Εκτελεστική Επιτροπή απέρριψε τις ανωτέρω προσφυγές.  

Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας στην 3η και 4η συνεδρίασή της αποσφράγισε τις τεχνικές 

προσφορές των εταιρειών, που συνεχίζουν στη διαδικασία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.045/07 απόφαση 

της Ε.Ε. και με το 5ο Πρακτικό της αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή των τεχνικών προσφορών όλων 

των εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό. 
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Κατά του Πρακτικού αυτού υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα ενστάσεις από τις εταιρείες ¨ΤΕΡΚΑΤ 

Α.Τ.Ε.¨(Αρ.Πρωτ.1248/05.04.07), ¨Κ. ΠΑΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.¨(Αρ.Πρωτ.1250/05.04.07),  ¨Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ 

Α.Τ.Ε.Ε.¨ (Αρ. Πρωτ. 1262/10.04.07) και ¨ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.¨ (Αρ. Πρωτ. 1267/10.04.07). 

Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας με το 6ο Πρακτικό της εισηγήθηκε την απόρριψη των 

ενστάσεων αυτών και η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την 072/07 απόφασή της αποδεχόμενη την εισήγηση της 

Επιτροπής απέρριψε όλες τις ενστάσεις. 

Κατά της 045/07 απόφασης της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ υποβλήθηκαν ενώπιον του Γενικού Γραμματέα 

Περιφέρειας Αττικής προσφυγές από τις εταιρείες ¨ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.¨, ¨Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.¨ 

και ¨ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.¨, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του ΔΚΚ (Ν.3463/2006) 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Αττικής με την αρ. πρωτ. 13461/12.04.07 απόφασή του απορρίπτει 

τις προσφυγές των εταιρειών ¨ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.¨ και ¨Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.¨, αποδέχεται την 

προσφυγή της εταιρείας ¨ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.¨ και ακυρώνει την 045/07 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ 

κατά το μέρος που αποδέχεται τις ενστάσεις κατά της εταιρείας ¨ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.¨ και την 

αποκλείει από τη συνέχιση του Διαγωνισμού. 

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 154 του Ν.3463/2006, με την 085/07 απόφασή 

της τροποποίησε την 045/07 απόφαση της Ε.Ε. σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 

13461/12.04.07 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής και αποδέχεται την συμμετοχή 

της εταιρείας ¨ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.¨ στη συνέχιση του διαγωνισμού. 

Κατά της 072/07 απόφασης της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα προσφυγές των εταιρειών ¨Α. 

ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.¨ (Αρ. Πρωτ. ΑΣΔΑ 1498/02.05.07)  και ¨ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.¨ (Αρ. Πρωτ. 

ΑΣΔΑ 1500/02.05.07). 

Στην προσφυγή της εταιρείας ¨Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.¨ αναφέρεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση 

φέρει πλημμελή αιτιολογία όσον αφορά στην απορριπτική της ενστάσεών της απόφαση και ειδικότερα 

¨...δεν περιέχει τη ειδική αιτιολογία που απαιτείται στην περίπτωση που διαγωνιζόμενος αμφισβητεί 

ειδικώς και συγκεκριμένως το παραδεκτό της προσφοράς άλλου διαγωνιζόμενου, εφόσον, δηλαδή, 

προβάλλονται συγκεκριμένες πλημμέλειες της προσφοράς άλλου διαγωνιζόμενου, οι οποίες παραβιάζουν 

ουσιώδεις όρους της διακηρύξεως και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης...¨ 

Επίσης, αναφέρεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση φέρει παράνομη αιτιολογία και ειδικότερα 

¨...δεδομένου ότι η ως άνω Επιτροπή όφειλε να ελέγξει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4. της Διακήρυξης, 

τη συμβατότητα των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται με τα 

συμβατικά τεύχη και σε περίπτωση που διαπιστώσει οποιαδήποτε πλημμέλεια, να προβεί στον 

αποκλεισμό της προσφοράς της εν λόγω εταιρείας, από τα περαιτέρω στάδια του διαγωνισμού...¨ 

Η διακήρυξη του έργου, στο άρθρο 4, παρ. 1.4 αναφέρεται σαφώς στο διαχωρισμό των δύο 

υποσταδίων της φάσης του ανοίγματος και της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών ως εξής: 

(α) «Η Επιτροπή Διαγωνισμού στη συνέχεια και σε επόμενη δημόσια συνεδρίαση ελέγχει κατ’ αρχήν τις 

τεχνικές προσφορές κατά πόσο τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται με τα συμβατικά 
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τεύχη και ανακοινώνει το αποτέλεσμα με πρακτικό στο οποίο αποφασίζει ποιες προσφορές γίνονται 

δεκτές και ποιες απορρίπτονται»  

(β) «Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων προχωρεί η διαδικασία της κρίσης και αξιολόγησης των 

τεχνικών προσφορών από την Ε.Δ. και συντάσσεται νέο πρακτικό που ανακοινώνεται στους 

ενδιαφερόμενους, με ανακοίνωση του Προέδρου της στον πίνακα  ανακοινώσεων του ΑΣΔΑ, πριν 

ανοιχτούν οι οικονομικές προσφορές» 

Επίσης στο άρθρο 24 της διακήρυξης αναφέρεται ότι ο φάκελος προσφοράς των διαγωνιζομένων 

περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα ζητούμενα στοιχεία της διακήρυξης κατανεμημένα σε τρεις 

φακέλους ως εξής: 

• Φάκελος δικαιολογητικών 

• Φάκελος τεχνικών στοιχείων 

• Φάκελος οικονομικής προσφοράς 

Όλες οι εταιρείες που συνεχίζουν στη διαδικασία κατέθεσαν τους παραπάνω φακέλους. 

Ακόμα στο άρθρο 14 της διακήρυξης, τίθενται τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών (αρτιότητα της 

μελέτης, πληρότητα, σαφήνεια, λειτουργικότητα κλπ) και η αντίστοιχη βαθμολογία τους. 

Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι η αρτιότητα και η πληρότητα της μελέτης αποτελούν αντικείμενο του 

υποσταδίου αξιολόγησης των προσφορών και όχι του υποσταδίου του κατ’ αρχήν ελέγχου των τεχνικών 

προσφορών, το αποτέλεσμα του οποίου ανακοινώθηκε στην 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Διεξαγωγής 

της Δημοπρασίας. 

Για το λόγο αυτό προτείνω την απόρριψη της ανωτέρω προσφυγής. 

Στην προσφυγή της εταιρείας ¨ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.¨ αναφέρεται ότι ¨...η Επιτροπή Διαγωνισμού 

παρανόμως παρέλειψε να διενεργήσει τον προβλεπόμενο στα άρθρα 10 παρ.4 του Π.Δ. 609/1985 και 

4.1.4. της Διακήρυξης έλεγχο των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων εταιρειών, δηλαδή κατά 

πόσο αυτές τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται με τα συμβατικά τεύχη, και αρκέστηκε 

αποκλειστικά και μόνο στην απλή καταγραφή του περιεχομένου των φακέλων των τεχνικών 

προσφορών...¨  

Επίσης, αναφέρεται ότι ¨...η Προϊσταμένη Αρχή κατέλιπε συλλήβδην ανεξέταστες τις προβληθείσες με 

την ένστασή μας αιτιάσεις, οι οποίες αναφέρονταν στη μη τήρηση εκ μέρους των ανωτέρω εταιρειών 

των τεχνικών προδιαγραφών, με τη γενική αιτιολογία ότι οι σχετικές ελλείψεις και ασυμφωνίες θα 

εξεταστούν κατά το επόμενο υποστάδιο της διαδικασίας. Με την κρίση της, όμως, αυτή, η Προϊσταμένη 

Αρχή  παρέλειψε αν αποφανθεί ειδικώς, συγκεκριμένα και πλήρως αιτιολογημένα επί της ουσίας των 

ισχυρισμών μας. Ως εκ τούτου, η παράλειψή της να διενεργήσει τον υποχρεωτικό κατά το παρόν 

υποστάδιο του διαγωνισμού έλεγχο περί της τήρησης ή μη των εν λόγω τεχνικών προδιαγραφών από 

τις ανωτέρω διαγωνιζόμενες εταιρείες και να αποφανθεί αιτιολογημένα επί των ουσιαστικών αιτιάσεών 

μας  είναι μη νόμιμη και καθιστά ακυρωτέα την υπ’ αριθμ. 072/2007 απόφασή της...¨ 

Όπως προκύπτει, λοιπόν, και στην περίπτωση αυτή ισχύουν όσα αναφέρθηκαν και στην προηγούμενη 

υποβληθείσα προσφυγή  
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Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463 (Φ.Ε.Κ Α΄114/06), του Ν.1418/84, 

Ν.2522/97, Ν.3263/04, Ν.3518/06, Υ.Α.Δ15/οικ/24298, Π.Δ.609/85, όπως ισχύουν,  την 9/05 απόφαση 

του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε ) την 13/06 απόφαση του Δ.Σ. για την κατάρτιση 

του Τεχνικού Προγράμματος 2007, την 14/06 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο 

προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2007, την 01/07 απόφαση του Δ.Σ., που αφορά την 1η τροποποίηση 

του Τεχνικού Προγράμματος καθώς και την 02/07 απόφαση του Δ.Σ., που αφορά την 1η Αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική 

συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

• Απορρίπτει τις προσφυγές των εταιρειών «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» και «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.» 

κατά της 072/07 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ  

 

 

Συνημμένα: οι προσφυγές των δύο εταιρειών 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 094/07 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ 

ΗΗ  ΕΕκκττεελλεεσσττιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  

Ο Πρόεδρος                                                   Τα Μέλη 

 Παναγιώτης Μπιτούνης                                                   Χαράλαμπος Πετρόπουλος – Αντιπρόεδρος  

                                                                             Θεόδωρος Αρβανίτης – Μέλη                                   

                                                                           Ιωάννης Γκίκας  

                                                             Νικήτας Καμαρινόπουλος 

                                                                   Αντώνης Κουντούρης                                              

                                                                                                                                              Αλεξάνδρα Κρούπη 

                                                                                                                        

                                                                                                                        ΑΑκκρριιββέέςς  ΑΑννττίίγγρρααφφοο  

Περιστέρι, 08/05/2007 

Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ 

 

Παναγιώτης Μπιτούνης 


	Η Εκτελεστική Επιτροπή

