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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 3ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ

Αριθμός απόφασης 15/2018

Στις 01 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 3η 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 29/01/2018

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 2ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για την υποκατάσταση της αναδόχου εταιρείας
του  έργου Α̈νάπλαση Παλαιού Εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ¨, και για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας
υλοποίησης του έργου» και λέει τα εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα το τμήμα Μελετών και Έργων
εισηγείται στον Πρόεδρο του ΑΣΔΑ το θέμα περί: "Λήψης απόφασης για την υποκατάσταση της αναδόχου εταιρείας του 
έργου Α̈νάπλαση Παλαιού Εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ¨, και για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργο
υ", και λέει τα εξής:
 Η ανάδοχος εταιρεία του έργου του θέματος «ΤΡΙΚΑΛΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  με το διακριτικό τίτλο «ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ» με το υπ’ αρ. 5213/27-12-2017 έγγραφό της προς τον ΑΣΔΑ, αιτήθηκε
την υποκατάστασή της στην κατασκευή μέρους του έργου, από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο
«ΙΝΤΡΑΚΑΤ», που εδρεύει στη Παιανία Αττικής, στο 19ο χλμ. Νέας Οδού Παιανίας-Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 190 02, με ΑΦΜ
094207780 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.  Συγκεκριμένα η εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ θα αναλάβει να εκτελέσει τις υπολειπόμενες εργασίες
του ως άνω έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65 παρ. 1 και 2 εδάφιο α΄ του Ν.3669/08 (Κώδικας Δημοσίων
Έργων). Ως εκ τούτου, η υποκατάσταση θα αφορά στο σύνολο των υπολειπομένων εργασιών και ειδικότερα, στην εκτέλεση
των εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου και στην πληρωμή όλων των επόμενων λογαριασμών της
εργολαβίας και δη των λογαριασμών μετά τον 41ο και εφεξής, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, αποκλειστικός δικαιούχος
των οποίων θα είναι πλέον η εταιρεία INTΡAKAT. Με την έγκριση υποκατάστασης, η εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ, θα πιστοποιήσει και
θα εισπράξει οποιαδήποτε ποσά από τον 42ο Λογαριασμό και εφεξής του έργου θέματος. Οι δε κατατεθείσες στην υπηρεσία
εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, οι οποίες έχουν κατατεθεί από την εταιρεία ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ, θα  παραμείνουν σε ισχύ,
ήτοι εις χείρας ΑΣΔΑ, προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης του έργου.
 H εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ με το υπ’ αρ. 5215/27-12-2017 έγγραφό της προς τον ΑΣΔΑ, δηλώνει ότι έχοντας πλήρη γνώση των
συμβατικών τευχών της εργολαβίας, του σταδίου στο οποίο βρίσκονται οι εργασίες και των συνθηκών εκτέλεσής
τους, αποδέχεται την υποκατάσταση της ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ στο έργο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65 παρ. 1 και 2
εδάφιο α΄ του Κώδικα Δημοσίων Έργων. Η ΙΝΤΡΑΚΑΤ στο ίδιο έγγραφο, δηλώνει ότι προτίθεται να εκτελέσει  όλες τις
υπολειπόμενες εργασίες του έργου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της από 02/03/2010 υπογραφείσας
Σύμβασης και των συμβατικών τευχών και να πιστοποιήσει και εισπράξει όλα τα ποσά, από τον 42ο Λογαριασμό και εφεξής
του ως άνω έργου.
 Το έργο «Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ», δημοπρατήθηκε τον Φεβρουάριο του 2007, σύμφωνα με τις
διατάξεις των Ν. 1418/84 και 3263/04, όπως αργότερα κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (Κώδικας Δημοσίων Έργων), με
το σύστημα «Μελέτη και Κατασκευή».  Συμβασιοποιήθηκε δε, στις 02/03/2010 με ανάδοχο εταιρεία την ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ,
έναντι συνολικής αξίας 7.978.048,48€ (προ ΦΠΑ), ενώ με την έγκριση του 1 ου ΑΠΕ του έργου (υπ’ αρ. 163/10 απόφαση της
ΕΕ του ΑΣΔΑ) η συνολική αξία διαμορφώθηκε στα 7.977.046,19€ (προ ΦΠΑ). Το έργο ανήκει στα μη λειτουργούντα σχέδια
του Ε.Π. Αττική 2007-2013, σύμφωνα με την Τελική Έκθεση Υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αττική 2007-2013, που υποβλήθηκε με το Αρ. Πρωτ. 37580/29-03-2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της
Εφαρμογής του Υπουργείου Ανάπτυξης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission D.G. REGIO, με προθεσμία
ολοκλήρωσης της πράξης την 31η Μαρτίου 2019.
 Από τον Ιούνιο του 2017, η εταιρία ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ έχει υπαχθεί στη διαδικασία εξυγίανσης, που προβλέπεται από το άρθρο
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106 του ΠτΚ., με αποτέλεσμα από τότε να μην εκτελούνται οι εργασίες της εργολαβίας. Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την υπ' αρ.
133/31-07-2017 απόφασή της (ΑΔΑ: ΩΡΟΞΟΡΕΓ-ΘΝΑ) χορήγησε παράταση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας
εκτέλεσης του έργου του θέματος μέχρι τις 31/12/2017, προκειμένου να επικυρωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο το σχέδιο
εξυγίανσης, γεγονός που θα επέτρεπε την επαρκή χρηματοδότηση του έργου από τις τράπεζες. Εν τούτοις, η διαδικασία
εξυγίανσης  μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα ο ανάδοχος να βρίσκεται σε αδυναμία συνέχισης και
ολοκλήρωσης του έργου, λόγω αδυναμίας χρηματοδότησής του.
 Μέχρι σήμερα η ανάδοχος εταιρεία ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ έχει εκτελέσει τις εργασίες, που καταγράφονται στον από 05/04/2017
θεωρημένο 41ο λογαριασμό και αντιστοιχούν σε ποσοστό υπεράνω του 90% του φυσικού αντικειμένου. Με το
41ο λογαριασμό έχουν πληρωθεί 6.737.702,21€ για εργασίες, 175.959,28€ για αναθεωρήσεις εντός σύμβασης, 366.137,70€
για αναθεωρήσεις εκτός σύμβασης και 1.678.132,27€ για ΦΠΑ. Το υπόλοιπο ποσό για την ολοκλήρωση του συμβατικού
αντικειμένου ανέρχεται σε 1.063.384,70€ (χωρίς ΦΠΑ και χωρίς το υπολειπόμενο ποσό των αναθεωρήσεων).
 Η εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων ΜΕΕΠ και έχει καταταχθεί στην 7 η τάξη
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και 7η τάξη Η/Μ εργασιών. Σύμφωνα δε, με το φάκελο εγγράφων και δικαιολογητικών που κατέθεσε, έχει τα
προσόντα που απαιτήθηκαν για την ανάληψη του έργου από την ανάδοχο ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ και παρέχει τα απαραίτητα
εχέγγυα για την επιτυχή υλοποίηση του ανεκτέλεστου της σύμβασης. Συνεπώς διαθέτει τα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με το
άρθρο 65 του Ν.3669/08 (Κώδικας Δημοσίων Έργων) για την υποκατάσταση της αναδόχου ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ στο έργο.

 Η Δ/νση Τ.Υ. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι:

1. Η δημοπράτηση του έργου διενεργήθηκε το Φεβρουάριο του 2007 με το σύστημα «Μελέτη και Κατασκευή» με
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων και συνεπώς η οικονομική προσφορά τόσο του 2 ου στη
σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενου, όσο και των υπολοίπων, που αποτελούσε κατ’ αποκοπή αντίτιμο για την εφαρμογή
του συνόλου της μελέτης, που οι ίδιοι είχαν υποβάλλει προς αξιολόγηση, δεν είναι συγκρίσιμες με αυτή του μειοδότη

2. Το ενδεχόμενο της λύσης της σύμβασης θα απαιτούσε τη σύνταξη νέων τευχών δημοπράτησης για το ανεκτέλεστο
υπόλοιπο του έργου και την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη νέου αναδόχου, διαδικασία
χρονοβόρα, που θα έθετε σε κίνδυνο τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της πράξης μέχρι τις 31 Μαρτίου 2019, προθεσμία
ολοκλήρωσης για τα μη λειτουργούντα σχέδια του Ε.Π. Αττική 2007-2013 και

3. Το εκτελεσμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου ξεπερνά το 90% του συνόλου της εργολαβίας και
συνεπώς η υποκατάσταση της αναδόχου εταιρείας ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του
Ν.3669/08 (Κώδικας Δημοσίων Έργων), δεν καταστρατηγεί τις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού των
επιχειρήσεων, εισηγείται:

την έγκριση της υποκατάστασης της αναδόχου εταιρείας του έργου «Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ»
ΤΡΙΚΑΛΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον διακριτικό τίτλο «ΤΡΙΚΑΤ
ΑΕΚΤΕ», από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με τον διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΡΑΚΑΤ», που εδρεύει στη Παιανία Αττικής, στο
19ο χλμ. Νέας Οδού Παιανίας-Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 190 02, με ΑΦΜ 094207780 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ. Η
υποκατάσταση θα αφορά στο σύνολο των υπολειπομένων εργασιών, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου,
δηλαδή για την πλήρη κατασκευή αυτού, την παράδοσή του προς χρήση και λειτουργία και την έκδοση κάθε
απαιτούμενης άδειας, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της από 02/03/2010 υπογραφείσας Σύμβασης και των
συμβατικών τευχών και στην πληρωμή όλων των επόμενων λογαριασμών της εργολαβίας και δη των λογαριασμών
μετά τον 41ο και εφεξής, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, αποκλειστικός δικαιούχος των οποίων θα είναι πλέον η
εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ».  Η εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ», θα πιστοποιήσει και θα εισπράξει οποιαδήποτε ποσά από τον 42ο
Λογαριασμό και εφεξής του έργου θέματος. Οι κατατεθείσες στην υπηρεσία εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, οι
οποίες έχουν κατατεθεί από την εταιρεία «ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ», θα  παραμείνουν σε ισχύ, ήτοι εις χείρας ΑΣΔΑ, προς
εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης του έργου.
την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση τιμών της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά εκατό σαράντα
δύο (142) ημέρες, δηλαδή μέχρι 22/06/1018.
την χορήγηση παράτασης της 3ης και 4ης τμηματικής προθεσμίας κατά εκατό σαράντα δύο (142) ημέρες, δηλαδή
μέχρι 22/06/1018.

Λαμβάνοντας υπ΄όψη τα παραπάνω, προτείνω να αποδεχτούμε την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και να
ληφθεί απόφαση για:

Έγκριση της υποκατάστασης της αναδόχου εταιρείας του έργου «Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ»
ΤΡΙΚΑΛΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον διακριτικό τίτλο «ΤΡΙΚΑΤ
ΑΕΚΤΕ», από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με τον διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΡΑΚΑΤ», που εδρεύει στη Παιανία Αττικής, στο
19ο χλμ. Νέας Οδού Παιανίας-Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 190 02, με ΑΦΜ 094207780 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ. Η
υποκατάσταση θα αφορά στο σύνολο των υπολειπομένων εργασιών, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου,
δηλαδή για την πλήρη κατασκευή αυτού, την παράδοσή του προς χρήση και λειτουργία και την έκδοση κάθε
απαιτούμενης άδειας, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της από 02/03/2010 υπογραφείσας Σύμβασης και των
συμβατικών τευχών και στην πληρωμή όλων των επόμενων λογαριασμών της εργολαβίας και δη των λογαριασμών
μετά τον 41ο και εφεξής, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, αποκλειστικός δικαιούχος των οποίων θα είναι πλέον η
εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ».  Η εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ», θα πιστοποιήσει και θα εισπράξει οποιαδήποτε ποσά από τον 42ο
Λογαριασμό και εφεξής του έργου θέματος. Οι κατατεθείσες στην υπηρεσία εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, οι
οποίες έχουν κατατεθεί από την εταιρεία «ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ», θα  παραμείνουν σε ισχύ, ήτοι εις χείρας ΑΣΔΑ, προς
εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης του έργου.
Παράταση με αναθεώρηση τιμών της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά εκατό σαράντα δύο (142)
ημέρες, δηλαδή μέχρι 22/06/1018.
Παράταση της 3ης και 4ης τμηματικής προθεσμίας κατά εκατό σαράντα δύο (142) ημέρες, δηλαδή μέχρι 22/06/1018.
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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.3669/2008 (ΦΕΚ 116Α, 18.06.2008) όπως ισχύουν 
4. Την υπ' αριθ. 07/2017 απόφαση του Δ.Σ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε" (ΑΔΑ:78ΔΘΟΡΕΓ-ΙΦΨ) 
5. Την υπ' αριθ. 22/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί:  "Ψήφιση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2018"
(ΑΔΑ:Ψ24ΨΟΡΕΓ-3ΥΑ) που  εγκρίθηκε με το 109224/38463/18.01.2018  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
(αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 180/18.01.2017) όπως ισχύει. 
6. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (αριθ. πρωτ. 305/29.01.18)
7. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υποκατάσταση της αναδόχου εταιρείας του έργου «Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ»
ΤΡΙΚΑΛΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον διακριτικό τίτλο «ΤΡΙΚΑΤ
ΑΕΚΤΕ», από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με τον διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΡΑΚΑΤ», που εδρεύει στη Παιανία Αττικής, στο
19ο χλμ. Νέας Οδού Παιανίας-Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 190 02, με ΑΦΜ 094207780 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ. Η
υποκατάσταση θα αφορά στο σύνολο των υπολειπομένων εργασιών, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου,
δηλαδή για την πλήρη κατασκευή αυτού, την παράδοσή του προς χρήση και λειτουργία και την έκδοση κάθε
απαιτούμενης άδειας, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της από 02/03/2010 υπογραφείσας Σύμβασης και των
συμβατικών τευχών και στην πληρωμή όλων των επόμενων λογαριασμών της εργολαβίας και δη των λογαριασμών
μετά τον 41ο και εφεξής, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, αποκλειστικός δικαιούχος των οποίων θα είναι πλέον η
εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ».  Η εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ», θα πιστοποιήσει και θα εισπράξει οποιαδήποτε ποσά από τον 42ο
Λογαριασμό και εφεξής του έργου θέματος. Οι κατατεθείσες στην υπηρεσία εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, οι
οποίες έχουν κατατεθεί από την εταιρεία «ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ», θα  παραμείνουν σε ισχύ, ήτοι εις χείρας ΑΣΔΑ, προς
εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης του έργου.
Παράταση με αναθεώρηση τιμών της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά εκατό σαράντα δύο (142)
ημέρες, δηλαδή μέχρι 22/06/1018.
Παράταση της 3ης και 4ης τμηματικής προθεσμίας κατά εκατό σαράντα δύο (142) ημέρες, δηλαδή μέχρι 22/06/1018.
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 15/2018 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Γιώργος Καπλάνης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι 01/02/2018

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

   

   

    Εσωτερική Διανομή:
::ΔΙ.Δ.Ο .Υ. ( ) ::Δ.Τ.Υ. ( )
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