
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Της αριθμ. 33ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ. 

Αριθμός απόφασης 338/06 της Ε.Ε. 

Στις 19 Δεκεμβρίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην 

αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 33η συνεδρίασή της η Εκτελεστική 

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

Χαράλαμπου Πετρόπουλου, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους όπως ο Δημοτικός και 

Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 15/12/2006. 

Σύνολο μελών : 7  

Παρόντες : 6 Χαράλαμπος Πετρόπουλος – Αντιπρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης, 

Ιωάννης Γκίκας, Νικήτας Καμαρινόπουλος, Αντώνης Κουντούρης, 

Αλεξάνδρα Κρούπη – Μέλη  

Απόντες : 1 Παναγιώτης Μπιτούνης – Πρόεδρος, 

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 Η.Δ. περί «Εκδίκασης της υποβληθείσας ένστασης κατά 

της διακήρυξης δημοπράτησης του έργου ¨ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ¨   

και λέει τα εξής: 

Με την 291/06 απόφαση της Ε.Ε., εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης (διακήρυξη) του έργου «Ανάπλαση 

παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ», σύμφωνα με τους οποίους, ο διαγωνισμός θα γίνει με ανοικτή 

δημοπρασία, με το σύστημα «Μελέτη και Κατασκευή», με αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, 

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

Κατά της διακήρυξης, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ένσταση (προδικαστική προσφυγή του Ν. 2522/97), 

από την εταιρεία «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», την 12/12/06 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 

5068/12-12-06). 

(α) Σχετικά με το άρθρο 8.5 της διακήρυξης, το οποίο αναφέρεται στην απόδειξη της χρηματοδοτικής 

και οικονομικής ικανότητας των εργοληπτικών επιχειρήσεων, πρέπει να αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με το 

άρθρο 17 παρ. 4 του Π.Δ. 609/85 απαιτείται για διαγωνισμούς με προϋπολογισμό πάνω από το όριο του 

πτυχίου ΣΤ’ τάξης, βεβαίωση από τράπεζα για την πιστοληπτική ικανότητα. Τα ζητούμενα από τη 

διακήρυξη όπως ισολογισμοί των τριών τελευταίων ετών, υπεύθυνη δήλωση για το συνολικό ύψος 

κύκλου εργασιών και βεβαίωση για το συνολικό ύψος των οφειλών συνιστούν πρόσθετους όρους που 

προϋποθέτουν έγκριση από τον αρμόδιο Υπουργό, η οποία δεν έχει εξασφαλιστεί. 
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(β) Σχετικά με το άρθρο 12.4 της διακήρυξης, όπου αναφέρεται ότι ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε τρία 

στάδια (τα οποία και αναφέρονται συγκεκριμένα), πρέπει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 

παρ. 4 του Π.Δ. 609/85 το Β’ στάδιο του διαγωνισμού πρέπει να διεξάγεται σε δύο υποστάδια, (του 

ελέγχου συμμόρφωσης προς τις ελάχιστες προδιαγραφές με ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και 

πενθήμερη προθεσμία ενστάσεων και της αξιολόγησης όσων προσφορών κριθούν ότι είναι αποδέκτες 

από το προηγούμενο υποστάδιο επίσης με ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και πενθήμερη προθεσμία 

ενστάσεων. Αντίθετα η διακήρυξη, από λανθασμένη μεταφορά της διαδικασίας έχει συγχωνεύσει τη 

διαδικασία αυτή σε ένα ενιαίο στάδιο με μια ανακοίνωση και πενθήμερη προθεσμία ενστάσεων. Η 

διαδικασία έτσι γίνεται προβληματική, με δεδομένο και το συγκριτικό χαρακτήρα της αξιολόγησης, αν 

μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών γίνει αποδεκτή ύστερα από ένσταση και προσφορά που 

είχε αποκλειστεί επειδή υπολειπόταν των τεχνικών προσφορών. 

Με βάση τα παραπάνω αναφερθέντα, προτείνω να κάνουμε αποδεκτή την ένσταση της εταιρείας 

«ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε», ως προς τα δύο αυτά άρθρα της διακήρυξης (8.5 και 

12.4) και να προχωρήσουμε στην επαναπροκήρυξη του έργου, διορθώνοντας τη διακήρυξη. 

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ 410/95, την 09/05 απόφαση του Δ.Σ (περί 

εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε.), την 20/05 απόφαση του Δ.Σ για την κατάρτιση του Τεχνικού 

Προγράμματος 2006 την 21/05 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο 

προϋπολογισμός Οικ. Έτους 2006, την 02/06 απόφαση του Δ.Σ που αφορά την 1η Τροποποίηση του 

Τεχνικού Προγράμματος την 03/06 απόφαση του Δ.Σ που αφορά την 1η  Αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2006, την 07/06 απόφαση του Δ.Σ που αφορά την 2η Τροποποίηση 

του Τεχνικού Προγράμματος καθώς και την 08/06 απόφαση του Δ.Σ που αφορά την 2η Αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2006, την εισήγηση του Αντιπροέδρου και μετά από διαλογική 

συζήτηση 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

• Αποδέχεται την ένσταση της εταιρείας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε», ως προς τα 

άρθρα 8.5 και 12.4 της διακήρυξης. 

• Διακόπτει τη διαδικασία του διαγωνισμού, προκειμένου να διορθωθεί η διακήρυξη και να 

προχωρήσουμε στην επαναπροκήρυξη του έργου. 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 338/06 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ 
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ΗΗ  ΕΕκκττεελλεεσσττιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  

Ο Πρόεδρος                                                   Τα Μέλη 

                                                                                    Χαράλαμπος Πετρόπουλος – Αντιπρόεδρος  

                                                                            Θεόδωρος Αρβανίτης – Μέλη                                    

                                                                         Ιωάννης Γκίκας  

                                                           Νικήτας Καμαρινόπουλος                                                

                                                                Αντώνης Κουντούρης                                                

                                                                                                                                      ΑΑλλεεξξάάννδδρραα  ΚΚρροούύππηη  

  

ΑΑκκρριιββέέςς  ΑΑννττίίγγρρααφφοο  

Περιστέρι, 19/12/2006 

Ο Αντιπρόεδρος του ΑΣΔΑ 

 

Χαράλαμπος Πετρόπουλος 


	Η Εκτελεστική Επιτροπή

