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Περιστέρι, 20 Φεβρουαρίου 2007 

Αρ. πρωτ.:        - (οίκοθεν) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 01/07                                

Της αριθμ.  1ης  συνεδρίασης της  Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας του έργου 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ» 

 

Στο Περιστέρι σήμερα 20/02/2007, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 09:30, συνήλθε στα γραφεία του 

Συνδέσμου, η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΒΙΟΦΙΑΛ», έργο προϋπολογισμού δαπάνης δημοπρατούμενων εργασιών 7.807.234,00€ (χωρίς 

αναθεώρηση και ΦΠΑ), με φορέα υλοποίησης τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας. 

Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας για το προαναφερόμενο έργο, ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 

27/2007 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ, και αποτελείται από τους: 

 

Σύνολο Μελών: 9     

Παρόντες: 7 o Mόσχο Διαμαντόπουλο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό του ΑΣΔΑ, Πρόεδρο 

της επιτροπής  

o Χαράλαμπο Σωτηρόπουλο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό του ΑΣΔΑ, μέλος 

της επιτροπής  

o Μαρία Κάγκα, Πολιτικό Μηχανικό του ΑΣΔΑ, μέλος της επιτροπής  

o Κυριάκο Καραγιώργη, Πολιτικό Μηχανικό του Δ. Ιλίου, μέλος της 

επιτροπής 

o Θεόφιλο Βουτσινά, Μηχανολόγο Μηχανικό, Δημοτικό Σύμβουλο Δ. 

Αιγάλεω, αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής 

o Ιωάννη Κωνσταντινόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό, μέλος της επιτροπής  

o Δημήτριο Σφυρή, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό του Δ. Αιγάλεω, μέλος της 

επιτροπής 

Απόντες: 2 o Τσιλιμίγκα Δημήτριο, Π.Μ. – Ε.Δ.Ε, εκπρόσωπο της ΠΕΔΜΕΔΕ  

o Εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. 
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Τα μέλη της Επιτροπής Σωτηρόπουλος Χαράλαμπος και Κάγκα Μαρία προσήλθαν στις 10.30 πμ. 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση της Επιτροπής και στην αρχή ο Πρόεδρος, δίνει στα 

μέλη ορισμένες πληροφορίες που έχουν σχέση με τη δημοπρασία. 

 

Η δημοπρασία αυτή εκτελείται κατόπιν της υπ’ αριθμ. 348/06 (27/12/2006) απόφαση της Εκτελεστικής 

Επιτροπής του ΑΣΔΑ, με την οποία καταρτίστηκαν οι νέοι όροι δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση 

παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ»  και καθορίστηκε ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού η 

20η/02/2007. Ο διαγωνισμός γίνεται με ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα «μελέτη και κατασκευή», 

με αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3263/2004 και του Ν. 

1418/1984. 

 

Η περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες «ΑΥΓΗ» στις 05/01/2007, «ΗΧΩ ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» στις 05/01/2007, στην «Εφημερίδα Της Κυβέρνησης» στο «ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» στις 05/01/2007 και στο «Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης» με κωδικό αριθμό εγγράφου 2007/S 3-002381 και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα 

αναρτήσεων του Συνδέσμου. 

 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της Δημοπρασίας και καλεί τους επιθυμούντες να 

λάβουν μέρος στον διαγωνισμό να προσέλθουν και να καταθέσουν τα δικαιολογητικά και τις 

προσφορές τους. 

 

Προσέρχονται και παραδίδουν στην Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασιών οι «Κ. ΠΑΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.», 

«ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.», «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.», «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.», 

«ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε.» και  «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε. ».  

 

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

η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού έλεγξε τη νομιμοποίηση των προσώπων που τα υποβάλλουν. 

Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, ελέγχθηκε και επιστράφηκε το πρωτότυπο βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ.  

 

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

οποίο προέκυψε ότι όλοι οι διαγωνιζόμενοι καλύπτουν τους όρους της Διακήρυξης και προκρίνονται για 

την συνέχιση της διαδικασίας. 
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Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει στους παρευρισκόμενους ότι : 

α. Το παρόν πρακτικό, όπου έχει καταγραφεί αναλυτικά η όλη διαδικασία, θα βρίσκεται αναρτημένο 

στον πίνακα ανακοινώσεων του ΑΣΔΑ, για ενημέρωσή τους από την 21η/02/2007 

και 

β. Ότι μπορούν εντός πέντε (05) ημερών από την ανωτέρω ανακοίνωση να υποβάλλουν τις τυχόν 

ενστάσεις τους οι οποίες απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή (άρθρο 3, παρ. 5, του Ν. 3263/04). 

Κατόπιν τούτου η επιτροπή κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης και συντάσσει το 1ο πρακτικό της, το 

οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. 

Το Πρακτικό αυτό πήρε αύξοντα αριθμό 01/2007 της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διεξαγωγής της 

Δημοπρασίας του έργου:  

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»  

 

Η Επιτροπή 

1. Μόσχος Διαμαντόπουλος – Πρόεδρος 

 

2. Χαράλαμπος Σωτηρόπουλος  – Μέλος 

 

3. Μαρία Κάγκα – Μέλος 

 

4. Κυριάκος Καραγιώργης – Μέλος 

 

5. Θεόφιλος Βουτσινάς – Μέλος 

 

6. Ιωάννης Κωνσταντινόπουλος – Μέλος 

 

7. Δημήτρης Σφυρής - Μέλος 

 


