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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 2ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 08/2019 της Ε.Ε.

Στις 14 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 2η συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του
Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που
έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την
10/01/2019

Σύνολο μελών : 3  
Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος

Καπλάνης – μέλος
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 4ο θέμα της Η.Δ. περί: «Επικύρωση η μη του αποτελέσματος της διενέργειας
του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου ¨Εφαρμογή Αποκατάστασης-
Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου¨» και λέει τα εξής:
Με την υπ' αρ. 21/2017 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ: Ω1ΜΩΟΡΕΓ-2ΡΛ) εγκρίναμε τη σύναψη Προγραμματικής
Σύμβασης πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας
Αττικής, του Δήμου Πετρούπολης και του ΑΣΔΑ, για την κατασκευή του έργου «Εφαρμογή Αποκατάστασης –
Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου», συνολικού προϋπολογισμού
2.535.000,00€ (με ΦΠΑ). Το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης ελέγχθηκε με την υπ' αρ. 90/2017 Πράξη
του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η Προγραμματική Σύμβαση τελικά υπεγράφη στις 15/05/2017.
Σύμφωνα δε, με το άρθρο 5 της Προγραμματικής Σύμβασης το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τον
ΑΣΔΑ. 
Με την υπ' αρ. 59/2018 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ: ΩΑ52ΟΡΕΓ-ΩΕΑ) εγκρίναμε την εκτέλεση του έργου
«Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και ανάπλαση περιβάλλοντος
χώρου», σύμφωνα με την 4/2009 μελέτη του ΑΣΔΑ με τον ομώνυμο τίτλο, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την
23/2014 μελέτη του ΑΣΔΑ με τίτλο «Γεωτεχνική έρευνα και δομική τεκμηρίωση καπνοδόχου παλαιού Καμινιού
Πετρούπολης», την 24/2014 μελέτη του ΑΣΔΑ με τίτλο «Στατική Μελέτη ελέγχου επάρκειας και επεμβάσεων
καπνοδόχου παλαιού Καμινιού Πετρούπολης» και την 03/2018 μελέτη του ΑΣΔΑ για την επικαιροποίηση των
τευχών δημοπράτησης του έργου. Επίσης η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την ίδια απόφαση, ενέκρινε την εκτέλεση του
ανωτέρω έργου με τη διεξαγωγή ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη Δημόσιας Συμβάσεως Έργου κάτω των
ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με
προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του
προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους
ποσοστών έκπτωσης μεταξύ τους.
Ο επικαιροποιημένος προϋπολογισμός της μελέτης είναι 2.044.354,84€ (πλέον ΦΠΑ) ή 2.535.000,00€ (με ΦΠΑ
24%). Η Δ/νση T.Y. του ΑΣΔΑ με τo υπ΄αρ. 528/22.02.2017 (ΑΔΑΜ: 18REQ002896363) πρωτογενές αίτημά
της, αιτήθηκε την έγκριση της δαπάνης για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. Με την υπ' αρ. 281/26-01-2018
(ΑΔΑ:9Π95ΟΡΕΓ-ΥΔΛ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έγινε η δέσμευση πίστωσης ύψους 2.335.000,00€ σε
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βάρος του Κ.Α 30.7321.0006 του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2018, η οποία καταχωρήθηκε
με τον α/α 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας και με την 1696/19-04-2018 (ΑΔΑ:Ψ94ΛΟΡΕΓ-ΞΔ2)
συμπληρωματική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έγινε δέσμευση πίστωσης ύψους 200.000,00€ σε βάρος του
Κ.Α 30.7321.0006 του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2018, η οποία καταχωρήθηκε με τον α/α
2 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας. Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την υπ' αρ. 36/2017 απόφασή της
(ΑΔΑ:ΩΔΖΞΟΡΕΓ-ΛΑΤ, ΑΔΑΜ:17REQ006040087) διέθεσε πίστωση ποσού 200.000,00€ σε βάρος του Κ.Α
30.7321.0006 του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2017 και με την υπ' αρ. 62/2018
(ΑΔΑ:Ω46ΓΟΡΕΓ-1ΚΛ,ΑΔΑΜ:18REQ002937260) απόφασή της διέθεσε πίστωση ποσού 2.335.000,00€ σε βάρος
του Κ.Α 30.7321.0006 του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2018.
Με την υπ' αρ. 89/2018 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ: ΨΙ6ΝΟΡΕΓ-ΒΧΒ)  καταρτίσαμε τους όρους δημοπράτησης του
έργου, όρισαμε ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών των οικονομικών
φορέων την 29η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών των οικονομικών φορέων την 5η Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
πμ.
Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 18PROC003189427 2018-06-01) και στη
Διαύγεια (ΑΔΑ: 7Μ6ΞΟΡΕΓ-Υ4Θ). Η Προκήρυξη της ανοικτής διαδικασίας (αρ. πρωτ. 2441/01-06-2018)
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 18PROC003188219 2018-06-01) και στη Διαύγεια (ΑΔΑ: ΩΤΖΝΟΡΕΓ-87Ι) και
δημοσιεύτηκε στον Εθνικό τύπο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις εφημεριδες "Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΗΣ" του Πειραιά αρ. φύλλου 18044/06.06.2018, "Η πόλη μας", του Αιγάλεω, αρ. φύλλου
582/06.06.2018 και "Πρώτη του Περιστερίου", αρ. φύλλου 833/07.06.2018.
Ο ΑΣΔΑ προσέφερε ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης στον ειδικό,
δημόσια προσβάσιμο χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του
ΑΣΔΑ.
Με την υπ΄αριθ.135/2018 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:ΩΤ0ΘΟΡΕΓ-ΑΚΟ) εγκρίναμε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής
Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου  και ως εκ τούτου την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.», ως προσωρινό αναδόχο, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 53,57 %.
Με το υπ΄αριθ. 4296/12.09.2018 έγγραφο προσκαλείται ο προσωρινός ανάδοχος για την υποβολή των
δικαιολογητικών κατακύρωση του ανωτέρω Διαγωνισμού.
Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στις 02/10/2018 μέσω λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ τα δικαιολογητικά και απέστειλε
το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης στις 02/10/2018 (αριθ.πρωτ.ΑΣΔΑ 4707).  
Στη συνέχεια ζητήθηκαν διευκρινήσεις επι των δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, ο οποίος τις
υπέβαλλε μέσω της λειτουργίας "Επικοινωνία" του ΕΣΗΔΗΣ.   
Την Τρίτη 04/12/2018 και ώρα 10.00 π.μ , η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
προκειμένου να ολοκληρώσει τη διενέργεια αξιολόγησης δικαιολογητικών οριστικής κατακύρωσης  του
διαγωνισμού, συνέταξε το υπ΄αριθ. 02 Πρακτικό της 2ης Συνεδρίασής της (αριθ.πρωτ.ΑΣΔΑ 6259/18.12.2018)
και γνωμοδοτεί την κατακύρωση του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
2020 Α.Ε.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 53,57 %.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω την επικύρωση του αποτελέσματος της διενέργειας του
Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου ¨Εφαρμογή Αποκατάστασης-Αξιοποίησης Παλαιού
Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου¨ , όπως περιγράφεται στο σκεπτικό του συννημένου
πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, και την κατακύρωση του διαγωνισμού στον οικονομικό
φορέα «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.»   

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α, 08/06/2006) όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α, 07/06/2010) όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α, 08/08/2016) όπως ισχύουν
4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α, 19/07/2018) όπως ισχύουν      
5. Την υπ' αριθ. 07/2017 απόφαση του Δ.Σ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε"
(ΑΔΑ:78ΔΘΟΡΕΓ-ΙΦΨ)
6. Την υπ' αριθ. 13/2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: «Ψήφιση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους
2019» (ΑΔΑ:ΨΞΑΘΟΡΕΓ-ΟΕΤ) 
7. Την υπ΄αριθ. 135/2018 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:ΩΤ0ΘΟΡΕΓ-ΑΚΟ)
8.Το υπ΄αριθ.2/04.12.2018 (αριθ.πρωτ. ΑΣΔΑ 6259/18.12.2018) Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού
9. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει το αποτέλεσμα όλων των σταδίων του  διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του
έργου ¨Εφαρμογή Αποκατάστασης-Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση
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Περιβάλλοντος Χώρου¨
Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού  του ανωτέρου έργου στην εταιρεία με διακριτικό
τίτλο «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.», Αχιλλέως 4 Χαλάνδρι, ΑΦΜ: 094319985, ΔΟΥ:ΦΑΕ
ΑΘΗΝΩΝ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση  (53,57%), ήτοι 949.194,01 (πλέον ΦΠΑ)

Για την ανωτέρω κατακύρωση εφαρμόζονται οι προθεσμίες αναστολής σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με τα
άρθρο 360 και 361 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α, 08/08/2016).

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 08/2019 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

 Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Γιώργος Καπλάνης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 14/01/2019

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

   

   

 

Εσωτερική Διανομή:
::Δ.Τ.Υ.  
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