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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 1ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 10/2020 της Ε.Ε.

Στις 28 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 1η 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
22/01/2020

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 10ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη σύναψης
υπεργολαβίας του έργου ¨Εφαρμογή Αποκατάστασης-Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης
και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου¨» και λέει τα εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ και συγκεκριμένα και συγκεκριμένα το τμήμα Μελετών και Έργων
εισηγείται το ανωτέρω θέμα και λεεί τα εξής:
       Με το υπ' αριθ. πρωτ. 5203/7-10-2019 έγγραφο που υπέβαλαν από κοινού οι εταιρείες "ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.", ανάδοχος του έργου του ΑΣΔΑ «Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού
Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου» και "ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΤ Α.Τ.Ε.", αιτήθηκαν την
έγκριση σύναψης σύμβασης σύστασης υπεργολαβίας για το έργο αυτό. Η Δ/νση Τ.Υ. του ΑΣΔΑ, αφού έλεγξε τα
συνυποβληθέντα έγγραφα και δικαιολογητικά και έχοντας υπόψη το άρθρο 165, παρ. 1 του Ν.4412/2016 και το
άρθρο 22.Δ.β της Διακήρυξης του έργου, κάλεσε με το υπ' αριθ. πρωτ. 5357/15-10-2019 έγγραφο της, την
εταιρεία "ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΤ Α.Τ.Ε." να προσκομίσει στοιχεία εμπειρίας εκτέλεσης συναφών με το αντικείμενο
μίσθωσης έργου οικοδομικών εργασιών, σε κτίρια από λιθοδομή που έχουν κηρυχθεί διατηρητέα, αφού στον
Προϋπολογισμό της αιτούμενης την έγκριση υπεργολαβίας, συμπεριλαμβάνονταν εργασίες αποκατάστασης του
μνημείου. Η εταιρεία δεν υπέβαλε σχετικά στοιχεία.
 Με το υπ' αριθ. πρωτ. 6393/5-12-2019 νέο έγγραφο που υπέβαλαν από κοινού οι εταιρείες "ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε." και "ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΤ Α.Τ.Ε." κατέθεσαν νέα κοινή αίτηση για έγκριση σύστασης
υπεργολαβίας για το έργο: «Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και
Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου», καθώς και συνημμένο φάκελλο δικαιολογητικών και εγγράφων.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ αφού έλεγξε το φάκελλο δικαιολογητικών και εγγράφων και
έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 165 "Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση" και 166 "Όροι και διαδικασία υπεργολαβίας" του
Ν.4412/2016, όπως ισχύουν σήμερα.
2. Την υπ' αριθ. πρωτ. 4306/26-8-2019 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου: «Εφαρμογή Αποκατάστασης -
Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου».
3. Την υπ' αριθ. πρωτ. 6393/5-12-2019 νέα κοινή αίτηση της αναδόχου εταιρείας "ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε." και της εταιρείας "ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΤ Α.Τ.Ε." για έγκριση σύστασης υπεργολαβίας για
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το έργο: «Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση
Περιβάλλοντος Χώρου», μαζί με τα υποβληθέντα απαραίτητα δικαιολογητικά/'έγγραφα.
4. Το γεγονός ότι στο κείμενο του υποβληθέντος ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης υπεργολαβίας προβλέπεται
ότι η εταιρεία "ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.", ανάδοχος του έργου, διατηρεί ποσοστό άνω του
εβδομήντα τοις εκατό (70,00%) της αξίας της σύμβασης αυτού, ενώ η προς έγκριση υπεργολάβος εταιρεία
"ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΤ Α.Τ.Ε." αναλαμβάνει συγκεκριμένες εργασίες του έργου, ποσού 352.118,00€ με Φ.Π.Α.
(ποσοστό 29,92% επί της αξίας της σύμβασης του έργου).
5. Το γεγονός ότι οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τον υπεργολάβο, σύμφωνα με τον νέο συνυποβληθέντα
Προϋπολογισμό της υπεργολαβίας (χωματουργικά, σκυροδέματα, Η/Μ) δεν περιλαμβάνουν εργασίες
αποκατάστασης του μνημείου.
6. Το γεγονός ότι τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά/έγγραφα, με την υπ' αριθ. πρωτ. 6393/5-12-2019 νέα
κοινή αίτηση της αναδόχου εταιρείας "ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε." και της εταιρείας "ΚΟΝΤΟΣ
ΚΟΝΚΡΙΕΤ Α.Τ.Ε." για έγκριση σύστασης υπεργολαβίας για το έργο: «Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης
Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου», είναι εν ισχύ και σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα του Ν.4412/2016, εισηγούμαστε την έγκριση της σύναψη της σύμβασης σύστασης υπεργολαβίας
μεταξύ της αναδόχου εταιρείας "ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε." και της εταιρείας "ΚΟΝΤΟΣ
ΚΟΝΚΡΙΕΤ Α.Τ.Ε.", η οποία εφεξής θα θεωρείται "εγκεκριμένη υπεργολάβος" του έργου: «Εφαρμογή
Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου».

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνω να αποδεχτούμε την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
και να προχωρήσουμε στη λήψη της σχετικής απόφασης 
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. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α, 08/08/2016) όπως ισχύουν
4. Την υπ' αριθ.11/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε."
(ΑΔΑ:7Ζ8ΓΟΡΕΓ-5ΜΕ)
5. Την υπ' αριθ.12/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους
2020" (ΑΔΑ:6ΣΟΦΟΡΕΓ-093)     
6. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (αριθ.πρωτ.215/21.01.2020)
7. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την σύναψη της σύμβασης σύστασης υπεργολαβίας μεταξύ της αναδόχου εταιρείας "ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε." και της εταιρείας "ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΤ Α.Τ.Ε.", η οποία εφεξής θα θεωρείται
"εγκεκριμένη υπεργολάβος" του έργου: «Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού
Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου».

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 10/2020 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

 

 Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 28/01/2020

Ο Πρόεδρος
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Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

   

 

Εσωτερική Διανομή:
::Δ.Τ.Υ.  
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