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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 5ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ

Αριθμός απόφασης 29/2018

Στις 26 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 5η 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 16/02/2018

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 1ο θέμα της Ε.Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για το έργο ¨Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου
ΒΙΟΦΙΑΛ¨» και λέει τα εξής:
 Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα το τμήμα Μελετών και έργων εισηγείται στον Πρόεδρο του ΑΣΔΑ το
ανωτέρω θέμα και τα λέει τα εξής: 
 Με την 15/2018 (ΑΔΑ: Ψ73ΗΟΡΕΓ-Χ8Ε) απόφασή της Ε.Ε εγκρίναμε 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». Επιπλέον, χορηγήσαμε
παράταση με αναθεώρηση τιμών της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά εκατό σαράντα δύο (142) ημέρες,
δηλαδή μέχρι 22/06/1018 και αντίστοιχη παράταση της 3ης και της 4ης τμηματικής προθεσμίας κατά εκατό σαράντα δύο
(142) ημέρες, δηλαδή μέχρι 22/06/1018. Η απόφαση αυτή ελήφθη υπό την αίρεση της σύμφωνης γνώμης του ενδιάμεσου
φορέα διαχείρισης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), προς τον οποίο υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα στις 02/02/2018 με το 373/2018
έγγραφο του ΑΣΔΑ. 
 Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. με το υπ’ αρ. 663/22-02-2018 έγγραφό της προς τον ΑΣΔΑ, διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για την
υποκατάσταση του αναδόχου του έργου και τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως
22-06-2018, σύμφωνα με την 15/2018 (ΑΔΑ: Ψ73ΗΟΡΕΓ-Χ8Ε) απόφασή της ΕΕ του ΑΣΔΑ.
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.

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. 
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(αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 180/18.01.2017) όπως ισχύει. 
6. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (αριθ. πρωτ. 690/23.02.18)
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 αυτή πήρε αριθμό 29/2018 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Γιώργος Καπλάνης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι 26/02/2018

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

   

   

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

 
 

DocID: 45856 - MasterDocID: 11683 - EE-04-01-10  -   

ΑΔΑ: ΨΖΚ3ΟΡΕΓ-25Β


		2018-02-26T14:11:18+0200
	Athens




