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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 8ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 60/2017 της Ε.Ε.

Στις 20 Απριλίου 2017, ημέρα και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 8η 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 07/04/2017

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

ς
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 11ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για παράταση της συνολικής προθεσμίας
περαίωσης του έργου ¨ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ¨» και λέει τα εξής:
 Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα το τμήμα Κατασκευής και Εκτέλεσης Έργων εισηγείται στον Πρόεδρο
του ΑΣΔΑ το θέμα περί: Λήψης απόφασης για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ», και λέει τα εξής:
 Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την υπ' αρ. 232/2016 απόφασή της (ΑΔΑ: ΩΒ0ΝΟΡΕΓ-ΘΚΣ) χορήγησε παράταση με αναθεώρηση της
συνολική προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος μέχρι τις 31/03/2017. 
 Ο ανάδοχος με το υπ' αρ. 968/31-03-2017 έγγραφό του κατέθεσε αίτημα για τη χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση των
τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος κατά ενενήντα μία (91) ημέρες,
δηλαδή μέχρι 31/06/2017, επικαλούμενος γεγονότα που επέφεραν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών χωρίς
αποκλειστική υπαιτιότητά του αλλά σε λόγους ανωτέρας βίας.
 Συγκεκριμένα ο ανάδοχος στο αίτημα του αναφέρει ότι η πρωτοφανής οικονομική κρίση που επικρατεί στη χώρα τα
τελευταία έξι τουλάχιστον έτη έχει πλήξει καίρια τον τομέα των κατασκευών, στον οποίο οι επιπτώσεις της παρατεταμένης
δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας είναι ολέθρια, καθώς οι επιχειρήσεις η μία μετά την άλλη αναγκάζονται σε διακοπή των
εργασιών τους. Ο ανάδοχος -παρά τις μέγιστες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν
θα μπορούσαν να προβλεφθούν και να αποφευχθούν- και παρά τη γενικότερη οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην
ελληνική αγορά, καταβάλει τεράστιες προσπάθειες προκειμένου να ολοκληρωθεί έντεχνα το έργο, με την μικρότερη δυνατή
καθυστέρηση.
 Προς αυτόν τον σκοπό, της ολοκλήρωσης του έργου, κινούμενη η εταιρία, μετά από μία περίοδο έντονης επιβράδυνσης,
έχει εντατικοποιήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα τον ρυθμό των εκτελούμενων εργασιών, η οποία αποδεικνύεται με την
καθημερινή πολύωρη παρουσία συνεργείων στο εργοτάξιο, με αποτέλεσμα η πρόοδος των εργασιών να είναι εμφανής. Έστω
και αν ο ρυθμός ολοκλήρωσης των εργασιών δεν είναι μέχρι σήμερα  ο αναμενόμενος. Ο ανάδοχος, παρά τα μεγάλα
προβλήματα που αντιμετωπίζει λόγω της οικονομικής ασφυξίας, σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις που σημειώνονται ως
απόρροια της έλλειψης ρευστότητας και των  υπεργολάβων και των προμηθευτών του έργου, εκτελεί τις εργασίες του
σύμφωνα με το πρόγραμμα ποιότητας του έργου χωρίς «εκπτώσεις» προκειμένου να βρίσκεται εντός των χρονικών πλαισίων
.
Συνεπώς, η γενική οικονομική κατάσταση της χώρας έχει επηρεάσει σημαντικά όλους τους παράγοντες του έργου με
αποτέλεσμα τη μη ολοκλήρωση των εργασιών στους προβλεπόμενους χρόνους 
 Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την υπ' αρ. 153/2016 απόφασή της και μετά από σχετική εισήγηση της δικηγόρου κ. Δήμητρας
Λιαροστάθη έχει αποδεχτεί ότι τόσο οι οικονομικές συνθήκες όσο και η δυσλειτουργία του τραπεζικού κλάδου, δύναται να
αποτελούν λόγο ανωτέρας βίας, ο οποίος να δικαιολογεί την καθυστέρηση στην αποπεράτωση του έργου για όσο χρόνο
διαρκεί αυτός ο λόγος, χωρίς η καθυστέρηση αυτή να οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Η Διευθύνουσα
Υπηρεσία έχει διαπιστώσει ότι παρόλα τα προβλήματα χρηματοδότησης του έργου καθώς και τις δυσκολίες στο συντονισμό
των συνεργείων λόγω των δυσκολιών που η οικονομική κρίση έχει επιφέρει σε αυτά, οι εργασίες συνεχίζονται. 
Με βάση τα παραπάνω προτείνω να αποδεχτούμε την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και να ληφθεί σήμερα
απόφαση για: 

Παράταση με αναθεώρηση τιμών της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ» κατά εκατόν ενενήντα μία (91) ημέρες, δηλαδή μέχρι 30/06/1017
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Παράταση της 3ης και 4ης τμηματικής προθεσμίας μέχρι 30/06/1017
Η απόφαση να ληφθεί υπό την αίρεση της σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.)
σύμφωνα με το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης της πράξης που έχει υπογράψει ο ΑΣΔΑ. 

 

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α΄114), όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 (ΦΕΚ Α΄116) ,όπως ισχύουν
3. Την υπ' αριθ. 07/2017 απόφαση του Δ.Σ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε" (ΑΔΑ:78ΔΘΟΡΕΓ-ΙΦΨ) 
4. Την υπ' αριθ. 08/2016 απόφαση του Δ.Σ περί:"Ψήφισης προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2017"
(ΑΔΑ:648ΛΟΠΕΓ-ΘΝΚ) που εγκρίθηκε με το 103955/37859/20.12.16 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
(αρ.πρωτ.ΑΣΔΑ 18/03.01.17) και ισχύει σήμερα 
5. Το υπ΄αριθ.968/31.3.2017 (πρωτ. ΑΣΔΑ) αίτημα του εταιρείας ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ
6. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (αριθ. πρωτ. 1158/13.04.17)
7. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παράταση με αναθεώρηση τιμών της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ» κατά εκατόν ενενήντα μία (91) ημέρες, δηλαδή μέχρι 30/06/1017
Παράταση της 3ης και 4ης τμηματικής προθεσμίας μέχρι 30/06/1017
Η απόφαση να ληφθεί υπό την αίρεση της σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.)
σύμφωνα με το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης της πράξης που έχει υπογράψει ο ΑΣΔΑ. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 60/2017 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

 Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Γιώργος Καπλάνης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 20/04/2017

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

   

   

    Εσωτερική Διανομή:
::(2)Α ΣΔΑ -ΓΔ-ΔΤΥ (Τεχν ική) ( ) ::(4)Α ΣΔΑ -ΓΔ-ΔΙΔΟ Υ (Διοικητική/Ο ικον ομική) ( )
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