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

Αριθμός απόφασης 78/2021 της Ε.Ε.

Στις 24 Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ, πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) η  19η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 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
19/08/2021

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

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 1ο θέμα της Η.Δ. περί: «Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος του Διαγωνισμού
"Προμήθεια και εγκατάσταση συστοιχίας δεξαμενών ελικοπτέρων αυτόματης πλήρωσης από
γεώτρηση» και λέει τα εξής:
Με την υπ' αριθ. 13/2019 απόφαση της Ε.Ε. (ΑΔΑ: ΨΓΖΤΟΡΕΓ-968) αποδεχτήκαμε τους όρους της υπ'
αριθ. 6031/06.12.2018 πρόσκλησης με κωδικό ΑΣΔΑ_06 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3288 και εγκρίναμε την υποβολή
της πράξης με τίτλο "Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας στη Δυτική Αθήνα".
Στις 31.01.2019 υποβάλαμε μέσω του ΟΠΣ το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5041462 στον
Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας (Ε.Φ.Δ), στις 29.06.2020 υποβάλαμε τροποποίηση και
στις 14.04.2021 υποβάλαμε νέα τροποποίηση αυτού.
Ο Ε.Φ.Δ., με την υπ' αριθμ. 1651/03.04.2019 (ΑΔΑ: 7ΖΡΦΟΡΕΓ-ΧΝ5) απόφαση, η οποία τροποποιήθηκε κατά
σειρά με τις υπ' αριθμ. 4455/09.10.2020 (ΑΔΑ: ΩΝΗ7ΟΡΕΓ-8ΝΓ) και 1951/10.05.2021 (ΑΔΑ: Ψ1ΦΜΟΡΕΓ-ΑΝΡ)
αποφάσεις, ενέταξε την ανωτέρω Πράξη στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της Προσαρμογής στην
Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων».
Με το υπ΄αριθ.2057/13-05-2021 (ΚΗΜΔΗΣ: 21REQ008607904) έγγραφό του, το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας αιτήθηκε την έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστοιχίας
δεξαμενών ελικοπτέρων αυτόματης πλήρωσης από γεώτρηση». Το αίτημα εγκρίθηκε στις 13/05/2021.
Με την υπ΄αριθ.2152/19-05-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΤΒ8ΟΡΕΓ-Μ6Ε, ΚΗΜΔΗΣ:
21REQ008637017) εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης της ανωτέρω προμήθειας, ποσού 75.000,00 € σε
βάρος του ΚΑ 35.6474.0001 του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ του οικονομικού έτους 2021.
Με την υπ΄αριθ. 52/2021 απόφαση της Ε.Ε (AΔΑ: Ω0Δ1OΡΕΓ-ΕΣΜ) εγκρίναμε την υπ΄ αριθ.02/2021 σχετική
μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του ΑΣΔΑ. Επίσης εγκρίναμε την εκτέλεση της
προμήθειας με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, καταρτίσαμε τους όρους της διακήρυξης και ορίσαμε
ημερομηνία υποβολής των προσφορών την 15/06/2021 ημέρα Τρίτη και αποσφράγιση των προσφορών την
18/06/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στα γραφεία του ΑΣΔΑ.
Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC008682142 2021-05-28). Η Περίληψη
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της διακήρυξης (αρ. πρωτ.2529/02.06.2021) αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 6Ξ9ΔΟΡΕΓ-Π0Φ) και δημοσιεύτηκε
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  στις εφημερίδες "ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ", αριθ.φύλλου 983/10.6.2021 και
"Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ" αριθ.φύλλου 737/09.06.2021
Ο ΑΣΔΑ προσέφερε ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης στο ειδικό,
δημόσιο χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμού" της πύλης ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΑΣΔΑ.
Την Παρασκευή 18/06/2021 και ώρα 12.00 η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία έχει οριστεί με την
υπ΄αριθ.02/2021 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ: 96Δ3ΟΡΕΓ-ΠΨΞ) συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστετήρια της
(όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 133632,1 και
διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως "κλειδωμένος" και αφετέρτου
ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες:   
 

α/αΟικονομικός
φορέας

Ημερομηνία υποβολής
προσφοράς

΄Ωρα υποβολής
προσφοράς

Αριθμός προσφοράς
συστήματος

1. ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ
ΕΠΕ

15.06.2021 20:33 230420

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβει στη αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του
ανωτέρω οικονομικού φορέα. Αφού διαπιστώθηκε η πληρότητα των δικαιολογητικών, η Επιτροπή προχώρησε
στην αποσφράγιση και αξιολόγηση της τεχικής προσφοράς, συνέταξε το 1ο πρακτικό (συνημμένο).
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 100 παρ.4 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, προέβει στην αποσφράγιση
του οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα που έχει ως εξής:
α/α Οικονομικός φορέας Τιμή ΦΠΑ Συνολικό κόστος
1. ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ 60.180,00€ 14.443,20€ 74.623,20€
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για τα ανωτέρω συνέταξε το 2ο πρακτικό (συνημμένο) και εισηγείται την
αποδοχή της προσφοράς του Ο.Φ ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ και την ανάδειξη της παραπάνω εταιρείας ως προσωρινού
αναδόχου.
Στις 23.06.2021 (αριθ.πρωτ. ΑΣΔΑ 2966) τα ανωτέρω πρακτικά διαβιβάστηκαν στην αναθέτουσα αρχή μέσω
της εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ".
Με την υπ΄αριθ.63/2021 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:90ΚΚΟΡΕΓ-ΒΔΥ) επικυρώθηκαν τα ανωτέρω πρακτικά ως
εξής:   

Ανάδειξη ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ, 4ο χλμ Λ.ΒΑΡΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΚΟΡΩΠΙ,
ΑΦΜ: 998131600, ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ, αντί του ποσού  60.180,00€ (πλέον ΦΠΑ).

Την Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00 η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση προκειμένου να ολοκληρώσει τη διενέργεια αξιολόγησης διακαιολογητικών οριστικής κατακύρωσης
του ανωτέρω διαγωνισμού (οι συμμετέχοντες στη διαδικασία, έλαβαν γνώση μέσω της λειτουργίας
"ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ" της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την υπ΄αριθ. 3408/09.07.2021 πρόσκληση, για την προσκόμιση
των δικαιολογητικών κατακύρωσης), τα δικαιολογητικά κατατέτηκαν εμπρόθεσμα σε φυσικό φάκελο με τα
υπ΄αριθ.3591/19.07.2021 και 3711/23.07.2021 έγγραφα, συνέταξε και διαβίβασε (αριθ.πρωτ.3904/04.08.2021)
το πρακτικό (συννημένο) στην Εκτελεστική Επιτροπή και γνωμοδοτεί:  

Την κατακύρωση του διαγωνισμού στον Ο.Φ ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω την επικύρωση του αποτελέματος του ανωτέρω διαγωνισμού
όπως αυτό περιγράφεται στο σκεπτικό του συνημμένου πρακτικού, και την κατακύρωση του διαγωνισμού στην
εταιρεία "ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ".     
 
Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ A' 114/8.6.2006), όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7.6.2010) 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. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α') «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
6. Τις υπ' αριθ.52/2021 (ΑΔΑ:Ω0Δ1OΡΕΓ-ΕΣΜ) και 63/2021 (ΑΔΑ:90ΚΚΟΡΕΓ-ΒΔΥ) αποφάσεις της Ε.Ε  
7. Το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
8. Την υπ' αριθ.11/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε"
(ΑΔΑ:7Ζ8ΓΟΡΕΓ-5ΜΕ)
9. Την υπ' αριθ.05/2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους
2021" (ΑΔΑ:Ψ8ΕΨΟΡΕΓ-ΘΘΘ)  που εγκρίθηκε με το που επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 88275/21900
/17.11.2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (α.π. ΑΣΔΑ 5256/23.11.2020), όπως
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ισχύει
10.Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει τα πρακτικά (συνημμένο) της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού «Προμήθεια και
εγκατάσταση συστοιχίας δεξαμενών ελικοπτέρων αυτόματης πλήρωσης από γεώτρηση
Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία "ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ,
(αριθμ.προσφοράς 230420) 4ο χλμ Λ.ΒΑΡΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΚΟΡΩΠΙ, ΑΦΜ: 998131600, ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ,
αντί του ποσού  60.180,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου 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), όπως ισχύουν   

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 78/2021 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

 Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 24/08/2021

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

  
  

Εσωτερική Διανομή:
::Α .Τ.Π.Π.  ::Πρόεδρο Α ΣΔΑ  

κ. Α ν δρέα Παχατουρίδη  

 Συνημμένο Αρχείο  
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