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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 19ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 71/2019 της Ε.Ε.

Στις 08 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 19η 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
04/07/2019

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: «Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του πρακτικού της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την "Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και
ηλεκτροφωτισμού στο βοηθητικό γήπεδο ΑΛΚΥΩΝ του Δήμου Πετρούπολης"» και λέει τα εξής:
Ο Δήμος Πετρούπολης με το υπ’ αριθ. 15230/25.07.17 (αρ.Πρωτ.ΑΣΔΑ 2883/26.07.17) έγγραφό του αιτήθηκε
την αντικατάσταση του χλοοτάπητα στο γήπεδο 8Χ8, των αθλητικών εγκαταστάσεων «Αλκυών».
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα το Τμήμα Μελετών και Έργων συνέταξε και θεώρησε την υπ’
αριθ. 9/18 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και ηλεκτροφωτισμού στο
βοηθητικό γήπεδο Αλκυών του Δήμου Πετρούπολης»  ποσού 92.112,75€ (πλέον ΦΠΑ).
Με την 1123/07.03.19 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ΑΣΔΑ (ΑΔΑ: ΩΝΤΥΟΡΕΓ-ΩΟΓ) εγκρίθηκε η
ανωτέρω δαπάνη και η διάθεση της στον προϋπολογισμό πιστώσεων.
Με την 36/2019 απόφαση της ΕΕ (ΑΔΑ:ΨΝΠΘΟΡΕΓ-ΜΦΖ) εγκρίναμε την ανωτέρω μελέτη, την εκτέλεση της
προμήθειας με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, καταρτίσαμε τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού και
ορίσαμε ημερομηνία υποβολής των προσφορών την Δευτέρα 22/04/2019 και ημερομηνίας αποσφράγισης την
Πέμπτη 25/04/2019 και ώρα 10.00 στα γραφεία του ΑΣΔΑ.   
Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 18PROC004733255 2019-04-04) και στη
Διαύγεια (ΑΔΑ: Ψ17ΝΟΡΕΓ-ΟΔΝ). Η Περίληψη της διακήρυξης (αρ. πρωτ. 1769/09-04-2019) στη Διαύγεια
(ΑΔΑ: 6ΠΧΩΟΡΕΓ-ΑΟΡ) και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στην εφημερίδα "Η πόλη μας",
του Αιγάλεω, αρ. φύλλου 626/17.4.2019
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. 49/2019 απόφαση της Ε.Ε απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ: ΩΤΚΧΟΡΕΓ-ΘΛΤ) επικυρώθηκαν τα
πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τον ανωτέρω διαγωνισμό ως εξής: 
 • Ανάδειξη της εταιρείας "ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ" του Κοσμά, Μηχανικός Δομικών Έργων,Oδός: Βόλου 2 -
Αιγάλεω, ΑΦΜ: 105352138, ΔΟΥ: Aιγάλεω (αριθ. προσφοράς 133834),ως προσωρινού ανάδοχου, αντί
του ποσού 69.954,60 (πλέον ΦΠΑ)
Με το υπ' αριθ. 3192/20.06.2019 έγγραφο προσκαλείται ο προσωρινός ανάδοχος να καταθέσει προς έλεγχο τα
δικαιολογητικά, τα οριζόμενα στο άρθρο 80 του Ν.4412/2016.
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Στις 26/06/2019 (αριθ. πρωτ. ΑΣΔΑ 3277) ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε τα δικαιολογητικά, σε σφραγισμένο
φάκελο, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
Στις 28/06/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση προκειμένου να ολοκληρώση τη διενέργεια αξιολόγησης δικαιολογητικών οριστικής κατακύρωσης
του ανωτέρω διαγωνισμού, συνέταξε το υπ' αριθ.πρωτ. 3385/03.07.2019 το πρακτικό (συνημμένο) και
γνωμοδοτεί για την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία "ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ".

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω την επικύρωση του αποτελέσματος του ανωτέρω διαγωνισμού
όπως αυτό περιγράφεται στο σκεπτικό του συνημμένου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, και
την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία "ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ".

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. Την υπ' αριθ. 07/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: «Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην
Ε.Ε.»  (ΑΔΑ: 78ΔΘΟΡΕΓ-ΙΦΨ)
5. Την υπ' αριθ. 13/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ περί ψήφισης του Προϋπολογισμού
Ο.Ε. 2019 (ΑΔΑ: ΨΞΑΘΟΡΕΓ-ΟΕΤ), που επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. 120045/37788/20.02.2019 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως ισχύει.     
6. Το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
7.Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

• Επικυρώνει το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την "Προμήθεια και τοποθέτηση
συνθετικού χλοοτάπητα και ηλεκτροφωτισμού στο βοηθητικό γήπεδο ΑΛΚΥΩΝ του Δήμου Πετρούπολης"
• Κατακυρώνει το αποτέλεσμα στην εταιρεία, "ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ" του Κοσμά, Μηχανικός Δομικών
Έργων, Oδός: Βόλου 2 - Αιγάλεω, ΑΦΜ: 105352138, ΔΟΥ: Aιγάλεω, αντί του ποσού 69.954,60 (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 71/2019 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Γιώργος Καπλάνης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 08/07/2019

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

 

   

 

Εσωτερική Διανομή:
::ΔΙ.Δ.Ο .Υ.  ::Δ.Τ.Υ.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

        

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστέρι, 12134 

Τηλ.: 2105745826, Fax: 2105759547 

 

Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για την "Προμήθεια και 
τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και ηλεκτροφωτισμού στο 
βοηθητικό γήπεδο ΑΛΚΥΩΝ του Δήμου Πετρούπολης" 
 

Στο Περιστέρι σήμερα Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00  συνήλθε 
στα γραφεία του Συνδέσμου η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την "Προμήθεια 
και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και ηλεκτροφωτισμού στο βοηθητικό 
γήπεδο ΑΛΚΥΩΝ του Δήμου Πετρούπολης" σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν.4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
Σύνολο μελών: 3 
Παρόντες: 3  Τσιμπούρης Σταύρος  - Πρόεδρος 
                    Ψαρρού Ροδούλα - Μέλος 
                    Τσάκωνα Μαρία   - Μέλος, Α/Α Τσίγκου Σοφία, Μέλος 
Απόντες: 0 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, άρχισε η συνεδρίαση της Επιτροπής και ο 
Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για τον διαγωνισμό, αναφέροντας τα εξής: 
Με την υπ’ αριθμ. 36/2019 απόφαση της ΕΕ (ΑΔΑ: ΨΝΠΘΟΡΕΓ-ΜΦΖ) 
 εγκρίθηκε η 09/2018 μελέτη του ΑΣΔΑ, με τίτλο "Προμήθεια και τοποθέτηση 
συνθετικού χλοοτάπητα και ηλεκτροφωτισμού στο βοηθητικό γήπεδο ΑΛΚΥΩΝ 
του Δήμου Πετρούπολης", καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης και ορίσθηκε 
ως ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού η Πέμπτη 25/04/2019 και ώρα 
10:00. 
Την ανωτέρω ημερομηνία κατατέθηκαν εμπρόθεσμα  τέσσερις (4) προσφορές 
από τις κάτωθι εταιρείες: 
1. Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ (ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ ΟΕ) 
2. ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
3. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
4. Σ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε 
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Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τους κυρίως φακέλους των 
προσφορών κατά την σειρά που υπεβλήθησαν και έλεγξε τους φακέλους των 
«Δικαιολογητικών συμμετοχής – Τεχνικών προσφορών» και των 
«Οικονομικών προσφορών». 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 
η Επιτροπή συνέταξε το 1ο, 2ο και 3ο πρακτικό της και εισηγήθηκε την 
ανάδειξη του οικονομικού φορέα “Μοσχοβίτης Παναγιώτης” ως προσωρινού 
αναδόχου. 
Με την υπ’ αριθμ. 49/2019 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΤΚΧΟΡΕΓ-ΘΛΤ), η Ε.Ε του ΑΣΔΑ 
επικύρωσε  τα παραπάνω πρακτικά της ΕΔΔ. 
Με το υπ’ αριθμ. 3192/20-06-19 έγγραφό μας ο προσωρινός ανάδοχος 
κλήθηκε να καταθέσει προς έλεγχο, σε σφραγισμένο φάκελο ενώπιον μας, τα 
οριζόμενα στο άρθρο 80 του Ν.4412/2016. 
Η ΕΔΔ αφού ήλεγξε τα προσκομισθέντα από την 26/06/2019 δικαιολογητικά, 
διεπίστωσε την πληρότητα τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εισηγείται την κατακύρωση 
της σύμβασης στον οικονομικό φορέα “Παναγιώτης Μοσχοβίτης”. 
 
Η Επιτροπή 
Τσιμπούρης Σταύρος, Πρόεδρος 
Ψαρρού Ροδόπη, Μέλος 
Τσάκωνα Μαρία, Μέλος α/α Τσίγκου Σοφία, Μέλος 
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