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Aρ. Πρωτ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Της αριθμ. 20ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ. 

Αριθμός απόφασης 151/07 της Ε.Ε. 

Στις 23 Ιουλίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 20η συνεδρίασή της η Εκτελεστική 

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

Λάμπρου Σπ. Μίχου, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας προβλέπει, δηλαδή στις 13/07/2007. 

Σύνολο μελών : 7  

Παρόντες : 5 Λάμπρος Μίχος – Πρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης - Αντιπρόεδρος, 

Ιωάννης Μελάς, Νίκος Σαράντης, Κων/νος Χριστόπουλος – Μέλη  

Απόντες : 2 Νικήτας Καμαρινόπουλος, Φώτης Μαρκόπουλος – Μέλη   

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

συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 8ο θέμα Η.Δ. περί «Εκδίκασης προσφυγής της εταιρείας ¨Α. 

ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.¨ για το έργο ¨Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ¨» και λέει 

τα εξής: 

Στις 16/07/2007 (Αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 2620/07) η εταιρεία  «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», κατέθεσε 

προσφυγή του άρθρου 3 του Ν.2522/1997. Με την προσφυγή αυτή ζητεί ¨...να αναγνωρισθεί ως 

παράνομη και ανίσχυρη και να ακυρωθεί ή άλλως να ανακληθεί η υπ’ αριθμ.142/07 απόφαση της Ε.Ε. 

του ΑΣΔΑ...¨ διότι μετά την αποδοχή της προσφυγής της εταιρείας κατά της 13461/12.04.07 

απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με το 7ο Πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής του 

άρθρου 152 του Ν.3463/2006 ¨...ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ.45/07 προσβαλλόμενη με την προσφυγή 

απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ και, κατά συνέπεια, τόσο η υπ’ αριθμ.72/07 απόφαση της Ε.Ε. όσο και η 

υπ’ αριθμ. 97/07 απόφαση αυτής, ως μεταγενέστερη τη υπ’ αριθμ. 45/07 απόφασης της Ε.Ε., πράξεις 

της σύνθετης διοικητικής ενέργειας του διαγωνισμού, δεν έχουν πλέον νόμιμο έρεισμα και παύουν να 

ισχύουν. Οι, δε, διοικητικές ενέργειες επαναλαμβάνονται από την υπ’ αριθμ.45/07 ακυρωθείσα πράξη 

ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής ...¨ 

Ειδικότερα, ο ΑΣΔΑ οφείλει να επανέλθει στο στάδιο που εμφιλοχώρησε η παρανομία ήτοι στο στάδιο 

ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζόμενων εταιρειών και σε συμμόρφωση με τα 

διαλαμβανόμενα στην προρρηθείσα απόφαση της Ειδικής Επιτροπής, να αποκλείσει από την συνέχεια 
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του διαγωνισμού τις εταιρείες «ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.», «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Τ.Ε.», «ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε.» και 

«ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.». 

Όντως, στις 02/02/2007 (Αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 2395/07) μας κοινοποιήθηκε το πρακτικό 07/04.06.07  της 

Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 3463/2006, με το οποίο, μετά από προσφυγή της εταιρείας «Α. 

ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» κατά της απόφασης 13461/2007 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Αττικής, η Επιτροπή ¨...δέχεται εν μέρει την προσφυγή και ακυρώνει την υπ’ αριθμ.13461/07 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής...¨ Από τα συμφραζόμενα της απόφασης της 

Επιτροπής, διότι ούτε η προσφυγή της εταιρείας «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.¨ έχει κοινοποιηθεί στον 

ΑΣΔΑ ούτε ο ΑΣΔΑ κλήθηκε να καταθέσει τις απόψεις του στην Επιτροπή, προκύπτει ότι: 

1. Ο πρώτος λόγος της προσφυγής αφορούσε τις εταιρείες «ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.» και «ΑΡΧΙΚΟΝ 

Α.Τ.Ε.», αν και τα ονόματα δεν αναφέρονται στο πρακτικό, και την μη υπάρχουσα ασφαλιστική 

ενημερότητα του ΤΣΜΕΔΕ. Η Επιτροπή δέχεται ότι ο Γενικό Γραμματέας Περιφέρειας Αττικής 

έσφαλε που ¨...έκρινε ότι ορθώς η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε δεκτές τις προσφορές των 

εταιρειών που δεν είχαν συνυποβάλει την προαναφερθείσα βεβαίωση από το ΤΣΜΕΔΕ...¨. 

2. Ο δεύτερος λόγος της προσφυγής αφορούσε την εταιρεία «ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε.», όπου η Επιτροπή 

δέχεται ότι ¨η προσβαλλόμενη απόφαση .... έσφαλε¨ διότι ¨απαιτείται η υποβολή της υπεύθυνης 

δήλωσης του Προέδρου της συνεργαζόμενης εταιρείας  ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ¨ 

3. Ο τρίτος λόγος αφορούσε την εταιρεία «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.», όπου κρίνεται από την Επιτροπή 

¨εσφαλμένη η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής¨  διότι η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής της εταιρείας «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» απευθύνεται προς τον ¨Αναπτυξιακό 

Σύνδεσμο Δυτικής Αττικής¨ και όχι στον ¨Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας¨, ¨που είναι ο 

εργοδότης και κύριος του έργου και ως εκ τούτου η εγγύηση συμμετοχής δεν είναι παραδεκτή¨ 

4. Τέλος η Επιτροπή κρίνει ότι ¨το αίτημα προς αναστολή εκτελέσεως της διοικητικής πράξεως ... 

είναι απορριπτέο καθόσον η Ειδική Επιτροπή ... δεν συνιστά διοικητική αρχή¨. Εντύπωση στο 

ανωτέρω πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής κάνει το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας, δηλαδή 

ο ΑΣΔΑ, ξαφνικά και χωρίς καμία ενημέρωση, πληροφορείται ότι μια απόφασή του είναι άκυρη.  

Παράλληλα, όπως γνωρίζετε, τόσο η εταιρεία «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», όσο και άλλες εταιρείες 

που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, έχουν καταθέσει από τις 30/03/2007 (αρ. πρωτ. ΣτΕ 501,  αρ. 

πρωτ. ΑΣΔΑ 1238/04.04.07) αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 45/07 απόφασης της Ε.Ε. του 

ΑΣΔΑ,  στο Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ, που εκδικάστηκε στις 11/06/2007 ταυτόχρονα με πέντε (5) ακόμα 

παρόμοιες αιτήσεις και εκκρεμεί η ανακοίνωση της απόφασης. 

Επειδή βρισκόμαστε σε αναμονή της έκδοσης της απόφασης από το ΣτΕ για τα θέματα που εκδίκασε 

η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 και που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 

2620/16.07.07 προσφυγή της εταιρείας «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», προτείνω: 

- να μην αποφανθούμε επί των όσων αναφέρονται στην από 16/07/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 2620/07) 

προσφυγή της εταιρείας «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΤΕΕ» γιατί είμαστε σε αναμονή δικαστικής απόφασης επί 

των θεμάτων αυτών. 
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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 

07/07απόφαση 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 

• Να μην αποφανθούμε επί των όσων αναφέρονται στην από 16/07/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 

2620/07) προσφυγή της εταιρείας «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» γιατί είμαστε σε αναμονή δικαστικής 

απόφασης επί των θεμάτων αυτών  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 151/07 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ 
 

 
Η Εκτελεστική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος                                                   Τα Μέλη 
 Λάμπρος Σπ. Μίχος                                                             Θεόδωρος Αρβανίτης -Αντιπρόεδρος                          

                                                                  Ιωάννης Μελάς – Μέλη  

                                                        Νίκος Σαράντης  

                                                                          Κωνσταντίνος Χριστόπουλος                                      

                                                                                                                                                        

                                                                                                                      ΑΑκκρριιββέέςς  ΑΑννττίίγγρρααφφοο  

Περιστέρι, 23/07/2007 

Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ 
 
 
 

Λάμπρος Σπ. Μίχος 


	Η Εκτελεστική Επιτροπή

