
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 

   ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

  ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 
Aρ. Πρωτ:3180/21.08.07 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Της αριθμ. 22ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ. 

Αριθμός απόφασης 163/07 της Ε.Ε. 

Στις 17 Αυγούστου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην 

αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 22η 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 13/08/2007. 

Σύνολο μελών : 7  

Παρόντες : 7 Λάμπρος Μίχος – Πρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης - Αντιπρόεδρος, 

Νικήτας Καμαρινόπουλος, Φώτης Μαρκόπουλος, Ιωάννης Μελάς, Νίκος 

Σαράντης, Κων/νος Χριστόπουλος, – 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 2ο θέμα Η.Δ. περί «Λήψης απόφασης για την άσκηση αίτησης 

ακύρωσης και αναστολής της υπ΄αριθμ.7/4.6.2007 απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του 

άρθρου 152/ν.3463/2006 της Περιφέρειας Αττικής» και λέει τα εξής: 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Αττικής με την 13461/12.04.2007 απόφασή του απέρριψε τις 

προσφυγές των εταιρειών «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» και «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΤΕΕ» και αποδέχτηκε την 

προσφυγή της εταιρείας «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ» κατά της 45/07 απόφασης της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ και 

ακύρωσε αυτή μόνο κατά το μέρος που αφορά τον αποκλεισμό από τη συνέχιση του διαγωνισμού  

της εταιρείας «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ». 

Στις 26/04/2007 η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την 85/07 απόφασή της τροποποίησε την 45/07.03.07 

απόφασή της, σε συμμόρφωση με την 13461/12.04.07 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1413/23.04.07) απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, όπως προβλέπεται από το άρθρο 154/ του Ν. 3463/06 

και αποδέχτηκε τη συμμετοχή της εταιρείας «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» στη συνέχιση του διαγωνισμού. 

Στις 02/05/2007 (αρ. πρωτ. 1496/07) κοινοποιείται στον ΑΣΔΑ αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του 

Ν.2522/97 ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας της εταιρείας «ΙΛΙΟΝ 

ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.» (αρ. πρωτ. ΣτΕ 641/23.04.07) κατά της 13461/12.04.07 (αρ. πρωτ. 1413/23.04.07) 

απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με την οποία ζητείται η αναστολή εκτέλεσής 

της. Εκδικάστηκε στις 11/06/2007. 
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Στις 02/05/2007 (Αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1499/07) κατατίθεται στον ΑΣΔΑ από την εταιρεία «Α. 

ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» προσφυγή του άρθρου 3 του Ν.2522/97 κατά της 85/26.04.07 απόφασης 

της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την οποία ζητείται να ακυρωθεί η ανωτέρω απόφαση κατά το μέρος που 

τροποποιεί την 45/07.03.07 απόφασης της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ και κάνει δεκτή την προσφορά της 

εταιρείας «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» στα επόμενα στάδια του διαγωνισμού. 

Στις 02/05/2007  (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1501/07) η ανωτέρω εταιρεία κατέθεσε και άλλη προσφυγή του 

άρθρου 3 του Ν.2522/97 κατά της απόφασης 85/26.04.07 της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, ζητώντας να ακυρωθεί 

αυτή και να αποκλειστεί από τη συνέχεια του διαγωνισμού η εταιρεία «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» 

Στις 04/05/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1578/07)  κοινοποιήθηκε στον ΑΣΔΑ αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 

ενώπιον του ΣτΕ (αρ. πρωτ. ΣτΕ 696/27.04.07) της εταιρείας  «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» κατά της 

85/26.04.07 απόφασης της Ε.Ε του ΑΣΔΑ και της 13461/12.04.07 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1413/23.04.07) 

απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με την οποία ζητά την αναστολή της 

εκτέλεσης των ανωτέρω. Εκδικάστηκε στις 11/06/2007. 

Στις 08/05/2007 η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την 95/07 απόφασή της απέρριψε τις προσφυγές των εταιρειών 

«Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1499/02.05.07) και «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.» (αρ. 

πρωτ. 1051/02.05.07) κατά της απόφασης 85/26.04.07 της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ. 

Στις 29/05/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1974/07) κοινοποίηθηκε στον ΑΣΔΑ αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 

του Ν.2522/97 ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ (αρ. πρωτ ΣτΕ 830/18.05.07) της 

εταιρείας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.», κατά των 85/26.04.07 και 95/08.05.07 αποφάσεων της Ε.Ε. του 

ΑΣΔΑ με την οποία ζητείται η αναστολή της εκτέλεσης και της ισχύος της και να αποκλειστεί από το 

διαγωνισμό η εταιρεία «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.». Εκδικάστηκε στις 11/06/2007. 

Στις 30/05/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 2002/07) κοινοποιήθηκε στον ΑΣΔΑ αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 

του άρθρου 3 του Ν.2522/97  ενώπιον του ΣτΕ  της εταιρείας «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» (αρ. 

πρωτ. ΣτΕ 835/21.05.07) κατά των 85/26.04.07 και 95/08.05.07 αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, με 

την οποία αιτείται να ανασταλεί η εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων και να αποκλειστεί η εταιρεία 

«ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού. Εκδικάστηκε στις 11/06/2007 

Στις 11/06/2007 πραγματοποιήθηκε η συζήτηση στο Δ’ τμήμα του ΣτΕ  επί των κάτωθι αιτήσεων 

ασφαλιστικών μέτρων: 

- αρ. πρωτ ΣτΕ 517/02.04.07 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1280/11.04.07) της εταιρείας  «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» 

κατά των αποφάσεων 45/07.03.07  και 55/23.03.07 αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ 

- αρ. Πρωτ ΣτΕ696/27.04.07 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1578/04.05.07) της εταιρείας «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ 

ΑΤΕΕ» κατά της απόφασης 85/26.04.07 της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ και της 13461/12.04.07  (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 

1413/23.04.07) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής. 

- αρ. πρωτ. ΣτΕ 830/18.05.07 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1974/29.05.07) της εταιρείας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» 

κατά των  85/26.04.07 και 95/08.05.07 αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ 

- αρ. πρωτ. ΣτΕ 835/21.05.07 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 2002/30.05.07) της εταιρείας «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ 

ΑΤΕΕ» κατά των 85/26.04.07 και 95/08.05.07 αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ 
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- αρ. πρωτ. ΣτΕ 501/30.04.07 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1238/04.04.07) της εταιρείας «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ 

ΑΤΕΕ» κατά των 45/07.03.07 και 55/23.03.07 αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ 

- αρ. πρωτ. ΣτΕ 641//23.04.07 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1496/02.05.07) της εταιρείας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ 

ΑΤΕΕ» κατά της 13461/12.04.07 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1413/23.04.07) απόφασης του Γενικού Γραμματέα 

Περιφέρειας Αττικής 

Το τμήμα αναστολών του ΣτΕ απέρριψε όλες τις αιτήσεις αναστολής κατά των αποφάσεων 45/07, 

55/07, 85/07, 95/07 της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ και της 13461/12.04.07 απόφασης του Γενικού Γραμματέα 

Περιφέρειας Αττικής με το 892/2007 πρακτικό του για τους λόγους που εκτέθηκαν σε αυτό. 

Ταυτόχρονα όμως με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων στο ΣτΕ, η εταιρεία «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ 

ΑΤΕΕ» προσέφυγε και στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 με την οποία ζητούσε 

την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 13461/12.04.2007 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Αττικής και κατ’ επέκταση των αποφάσεων 45/07 και 85/07 της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ. Η Ειδική Επιτροπή 

χωρίς καμιά ενημέρωση του ΑΣΔΑ κι ενώ βρίσκεται σε εκκρεμότητα το ζήτημα στο ΣτΕ, με το 

7/04.06.07 πρακτικό της , αποδέχεται την προσφυγή και ακυρώνει την 13461/12.04.20047 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής. Το πρακτικό αυτό κοινοποιήθηκε στο ΑΣΔΑ στις 

02/07/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 2395/07). 

Προτείνω, λοιπόν, να ληφθεί σήμερα απόφαση  σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 152 του 

Ν.3463/2006 και να προσφύγουμε στα αρμόδια δικαστήρια, καταθέτοντας αίτηση ακύρωσης και 

αίτηση αναστολής ενώπιον του ΣτΕ κατά του πρακτικού 7/07 της Ειδικής Επιτροπής και να ορίσουμε 

ως δικηγόρο μας για αυτό την δικηγόρο Αθηνών, Θεοδώρα Αντωνίου, του Δημητρίου και της Μαρίας, 

με αριθμό μητρώου ΔΣΑ 10123. 

 

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 11/07 απόφαση του 

Δ.Σ που αφορά την 2η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007,την εισήγηση του 

Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

 

 

 

 

 



 

 

K:\transfer\NegosVassilis\ΒΙΟΦΙΑΛ\Αποφάσεις ΕΕ\2007\93- Apofe163.doc 4

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

• Εγκρίνει να προσφύγουμε στα αρμόδια δικαστήρια, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 

152 του Ν.3463/2006  καταθέτοντας αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής ενώπιον του ΣτΕ 

κατά του πρακτικού 07/2007 της Ειδικής Επιτροπής και να ορίσουμε ως δικηγόρο μας για αυτό 

την δικηγόρο Αθηνών, Θεοδώρα Αντωνίου, του Δημητρίου και της Μαρίας με αριθμό μητρώου  

ΔΣΑ 10123. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 163/07 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος                                                   Τα Μέλη 

 Λάμπρος Σπ. Μίχος                                                                 Θεόδωρος Αρβανίτης -Αντιπρόεδρος                        

                                                                            Νικήτας Καμαρινόπουλος – Μέλη 

                                                                      Φώτης Μαρκόπουλος 

                                                                              Ιωάννης Μελάς  

                                                                            Νίκος Σαράντης  

                                                                                 Κωνσταντίνος Χριστόπουλος                                               

                                                                                                                      

                                                                                                                    ΑΑκκρριιββέέςς  ΑΑννττίίγγρρααφφοο  

Περιστέρι, 17/08/2007 

Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ 

                                                        

                                                          Λάμπρος Σπ. Μίχος 

                                                      Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας 

 


	Η Εκτελεστική Επιτροπή

