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Ορθή επανάληψη ως προς τον τίτλο του θέματος  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 21ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 86/2019 της Ε.Ε.

Στις 08 Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 21η 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
02/08/2019

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 8ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για την εφαρμογή της απόφασης του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κατόπιν της αίτησης θεραπείας της εταιρείας INTRAKAT για το
έργο "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ"» και λέει τα εξής:
Με την υπ’ αρ. 166/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ (ΑΔΑ:ΩΗ2ΓΟΡΕΓ-ΤΓ0) χορηγήθηκε
παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΒΙΟΦΙΑΛ», χωρίς αναθεώρηση τιμών, για ένα μήνα (31 ημέρες), δηλαδή μέχρι 31/10/2018, κατόπιν σχετικής
εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ. του ΑΣΔΑ.

Κατόπιν η Δ/νση Τ.Υ. του ΑΣΔΑ με την υπ’ αρ. 5583/09.11.2018 Απόφασή της επέβαλε τις σχετικές ποινικές
ρήτρες για το σύνολο των υπολειπομένων εργασιών, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 49 του Κ.Δ.Ε.(Ν3669/08) και
την παρ.10.1 της Ε.Σ.Υ., ποσού 23.152,35€.
Στη συνέχεια, η ανάδοχος εταιρεία «INTRAKAT» με το υπ’ αρ. 5822/23.11.2018 έγγραφό της κατέθεσε ένσταση
στη Δ/νση Τ.Υ. του ΑΣΔΑ κατά:
1. Της υπ΄αριθ.5583/09.11.2018 Απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί επιβολής ποινικών
ρητρών για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»
2. Της υπ΄αριθ.166/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ, με την οποία εγκρίθηκε παράταση
της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ » χωρίς
αναθεώρηση τιμών για ένα μήνα (31 ημέρες), δηλαδή μέχρι 31.10.2018.
3. Κατά κάθε συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης 

Με την υπ΄αριθ. 10/2019 απόφαση της η Εκτελεστική Επιτροπή (ΑΔΑ:7ΖΞΠΟΡΕΓ-7ΦΦ) απέρριψε την ένσταση
του αναδόχου.

Η ανάδοχος εταιρεία «INTRAKAT», στις 20.03.2019, κατέθεσε Αίτηση Θεραπείας ενώπιον του Υπουργού
Μεταφορών και Υποδομών, την οποία κοινοποίησε με το 1358/20.03.2019 στον ΑΣΔΑ. Η Αίτηση Θεραπέιας
κατατέθηκε κατά:
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1. Της υπ΄ αριθ. 10/2019 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ (ΑΔΑ:7ΖΞΠΟΡΕΓ-7ΦΦ)  με την
οποία απερρίφθη η υπ΄ αριθμόν 5822/23.11.2018 Ένσταση της κατά των αναφερομένων και
συμπροσβαλλομένων με την αίτηση πράξεων
2. Της υπ΄ αριθ. 5583/09.11.2018 Απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί επιβολής ποινικών
ρητρών για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»
3. Της υπ΄ αριθ.166/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της
συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ» χωρίς
αναθεώρηση τιμών για ένα μήνα (31 ημέρες), δηλαδή μέχρι 31.10.2018
Κατά κάθε συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης.

Το συμβούλιο Δημοσίων έργων εκδίκασε την ένσταση και με την υπ΄αρ. ΑΤΝΣΥ/οικ./173 (ΑΔΑ: Ψ0ΧΦ465ΧΘΞ-
ΗΤΣ) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών έγινε αποδοχή της από 20.03.2019 αίτησης θεραπείας
/ ένστασης της INTRAKAT, ως παραδεκτής και βάσιμης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνω να αποδεχτούμε την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
και να ληφθεί απόφαση για:
-Tροποποίηση της υπ' αρ. 166/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ, και τη χορήγηση  της
παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ »
για ένα μήνα (31 ημέρες), δηλαδή μέχρι 31.10.2018, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (δηλαδή με
αναθεώρηση) , ακύρωση της υπ' αρ. 5583/09.11.2018 Απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί
επιβολής ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ» και χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εναπομεινουσών
εργασιών του 3ου ΑΠΕ μέχρι τις 16/09/2019.

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. 13/2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφιση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους
2019" (ΑΔΑ:ΨΞΑΘΟΡΕΓ-ΟΕΤ) 
6. Την υπ΄αριθ. ΑΤΝΣΥ/οικ./173 (ΑΔΑ: Ψ0ΧΦ465ΧΘΞ-ΗΤΣ) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
(3180/20.06.2019 πρωτ.ΑΣΔΑ) 
7. Την υπ΄αριθ. 38/2019 απόφαση της ΕΕ (ΨΛΘΕΟΡΕΓ-Η21) "Λήψη απόφασης γαι επανέγκριση ή μη του 3ου
Α.Π.Ε και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε" 
8. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (αριθ. πρωτ. 4068/02.08.19)
9. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τροποποίηση της υπ' αρ. 166/2018 απόφαση της Ε.Ε. (ΑΔΑ:ΩΗ2ΓΟΡΕΓ-ΤΓ0), και τη χορήγηση  της
παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΒΙΟΦΙΑΛ » για ένα μήνα (31 ημέρες), δηλαδή μέχρι 31.10.2018, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του
αναδόχου (δηλαδή με αναθεώρηση), και ως εκ τούτου ακυρώνει την υπ' αρ. 5583/09.11.2018 Απόφασης
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί επιβολής ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής
προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ». Χορηγεί παράταση της
προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εναπομεινουσών εργασιών του 3ου ΑΠΕ μέχρι τις 16/09/2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 86/2019 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

 

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
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Ανδρέας Π. Παχατουρίδης Γιώργος Καπλάνης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι,08/08/2019

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

   

 

Εσωτερική Διανομή:
::Δ.Τ.Υ.  
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