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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 6ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 32/2020 της Ε.Ε.

Στις 03 Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 6η 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
31/03/2020

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 3ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για αναστολή ή μη προθεσμιών
εκτέλεσης της σύμβασης του έργου ¨Εφαρμογή-Αποκατάσταση αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού
Πετρούπολης και Ανάπλασης Περιβάλλοντος Χώρου¨» και λέει τα εξής:
Η  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τ.Υ) του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας  και συγκεκριμένα το τμήμα
Μελετών και Έργων εισηγείται το θέμα περί αναστολής προθεσμιών του έργου ''Εφαρμογή Αποκατάστασης –
Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου’’  και  αναφέρει τα εξής:

 Το έργο ''Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση
Περιβάλλοντος Χώρου’’, εκτελείται  από τον ΑΣΔΑ στα πλαίσια της συναφθείσης από 15.05.2017
Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου
Πολιτισμού, του Δήμου Πετρούπολης και του ΑΣΔΑ, με ανάδοχο την τεχνική εταιρεία ‘’ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ’., δυνάμει του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 4306/26.08.2019 εργολαβικού συμφωνητικού, ποσού
949.194,01€, προ ΦΠΑ 24% (ΑΔΑ:ΩΛΚΜΟΡΕΓ-ΠΥΗ,  ΚΗΜΔΗΣ: 19SYMV005479854).  Η  διάρκεια κατασκευής
του έργου είνα μέχρι τις 21.06.2020. Μέχρι σήμερα δε, έχει εγκριθεί  από τη Δ/νουσα Υπηρεσία ο
1ος λογαριασμός του έργου ποσού 43.878,31€ (προ ΦΠΑ 24%).
 Σύμφωνα με την από 20.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Α ) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και
της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.’’ και
ειδικότερα το άρθρο 60 (Ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων’), «1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος
κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση
του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την
έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου,
είναι δυνατή: α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής
αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη
ισχύος της παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το
στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για
χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.»
 Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσχέρειες λειτουργίας των τεχνικών
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εταιρειών και των προμηθευτών τους, καθώς και τις δυσχέρειες στην παρακολούθηση, τον έλεγχο  και τη
διοίκηση του έργου, καθώς και στη λειτουργία των Επιτροπών, που συμμετέχουν στην υλοποίηση της σύμβασης,
λόγω των περιορισμών που επιβάλουν τα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, εισηγείται την αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά την εκτέλεση του έργου
''Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος
Χώρου’’,  σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνω, να αποδεχτούμε την είσηγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και να προχωρήσουμε στην λήψη απόφασης για την αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά την
εκτέλεση του έργου ''Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση
Περιβάλλοντος Χώρου’’, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 60 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α'/20-03-2020).   

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ A' 114/8.6.2006), όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010), όπως ισχύουν  
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016), 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) που εγκρίθηκε με το 132674/33336/27.01.2020  έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 427/30.01.2020)
6. Το υπ' αριθ.4306/26.08.2019 (πρωτ. ΑΣΔΑ) Σύμβαση έργου 
7. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α'/20-03-2020) 
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ 
9. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Την αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά την εκτέλεση του έργου ''Εφαρμογή Αποκατάστασης –
Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου’’, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 60 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α'/20-03-2020).    

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 32/2020 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 03/04/2020

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου
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Εσωτερική Διανομή:
::ΔΙ.Δ.Ο .Υ.  ::Δ.Τ.Υ.  
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