
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Της αριθμ. 34ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ. 

Αριθμός απόφασης 348/06 της Ε.Ε. 

Στις 27 Δεκεμβρίου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ., στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην 

αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 34η 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 21/12/2006. 

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 «Κατάρτισης των νέων όρων δημοπράτησης του 

έργου ¨ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ¨  καθορισμού καινούργιας 

ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας»  και λέει τα εξής: 

Με την 338/06 απόφασή της, η Ε.Ε. του Α.Σ.Δ.Α. αποδέχθηκε την ένσταση που είχε υποβληθεί από 

εταιρεία, κατά της διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου (ως προς τα άρθρα 8.5 και  12.4 της 

διακήρυξης) και αποφάσισε τη διακοπή της διαδικασίας του διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξη του 

έργου με νέα διακήρυξη. 

Με βάση τα παραπάνω προτείνω την  έγκριση των νέων όρων δημοπράτησης του έργου,  και τον 

ορισμό καινούριας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Προτείνω οι νέοι όροι της δημοπρασίας να είναι σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης και η 

καινούρια ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού να είναι η 20/02/2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 

10.00π.μ. 

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

συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

• Καταρτίζει τους νέους όρους δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου 

ΒΙΟΦΙΑΛ», στο Δήμο Ιλίου, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης. 

• Ορίζει σαν καινούρια  ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας την 20/02/2007, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 10.00π.μ. (Λήξη παράδοσης προσφορών), στα γραφεία του ΑΣΔΑ.  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1. Σχέδιο Διακήρυξης 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 348/06 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ 

  

ΗΗ  ΕΕκκττεελλεεσσττιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  

Ο Πρόεδρος                                                   Τα Μέλη 

                                                                                    Χαράλαμπος Πετρόπουλος – Αντιπρόεδρος  

                                                                            Θεόδωρος Αρβανίτης – Μέλη                                    

                                                                         Ιωάννης Γκίκας  

                                                           Νικήτας Καμαρινόπουλος                                                

                                                                Αντώνης Κουντούρης                                                

                                                                                                                                      ΑΑλλεεξξάάννδδρραα  ΚΚρροούύππηη  

  

ΑΑκκρριιββέέςς  ΑΑννττίίγγρρααφφοο  

Περιστέρι, 27/12/2006 

Ο Αντιπρόεδρος του ΑΣΔΑ 

 

Χαράλαμπος Πετρόπουλος 
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