
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστέρι, 121-34
Τηλ.: 2105745826, 2105762434, Fax: 2105759547

  Αναρτητέο Διαύγεια 

  Περιστέρι: 6/4/2020

   Αρ. Πρωτ.: 1390

  
 
 

  

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

Αριθμός απόφασης 33/2020 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
//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 4ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για αποδοχή ή απόρριψη της
υπ΄αριθ.1251/23.03.2020 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών -΄Οχλησης της τεχνικής εταιρείας
¨ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε¨, αναδόχου 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 ανωτέρω θέμα και  αναφέρει τα εξής:
Η τεχνική εταιρεία "ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ", ανάδοχος του έργου ''Εφαρμογή 
Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου", υπέβαλε
στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τ.Υ. του ΑΣΔΑ (Διευθύνουσα Υπηρεσία) την υπ’ αρ. 1251/23.03.2020 Ειδική
Δήλωση Διακοπής Εργασιών – Όχληση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  152 παρ.9, του άρθρου 161 και
 των άρθρων 137 και 190 του ν.4412/16, δυνάμει της οποίας υποβάλει ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του
έργου και έγγραφη όχληση δηλώνοντας παράλληλα ότι εφεξής θα υφίσταται θετική ζημία ανερχόμενη στο ποσό
των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα εννέα ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά ημερολογιακή ημέρα, και ως εκ τούτου
δικαιούται αποζημίωσης για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών λόγω
υπαιτιότητας του κυρίου του έργου, η οποία συνίσταται  στην υπερημερία του τελευταίου  ως  προς την
πληρωμή λογαριασμού  του Έργου.
Ειδικότερα αναφέρει ότι: 

1.  Η ανάδοχος εταιρεία μας υπέβαλε στις 06/12/2019 (με Αριθ. Πρωτ. 805843) προς τη Διευθύνουσα
Υπηρεσία (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Α.Σ.Δ.Α),τον 1ο λογαριασμό του έργου, συνολικού ποσού
€ 54.409,10 εκ των οποίων € 43.878,31 για εργασίες και € 10.530,79 για ΦΠΑ. Ο εν λόγω λογαριασμός
εγκρίθηκε ρητώς από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία την 05/02/2020.

         2 . Ο Α.Σ.Δ.Α παρά τη ρητή έγκριση του λογαριασμού και την καθ’ όλα νομότυπη υποβολή του,
εξακολουθεί μέχρι σήμερα να μην έχει προβεί στην εξόφληση   του προκείμενου λογαριασμού, ο οποίος ως εκ
τούτου παραμένει ανεξόφλητος.

         3. Η παρούσα αποτελεί επίσης όχληση κατά την έννοια του Άρθρου 137 παρ. 1  και του άρθρου 190 του
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Ν. 4412/2016 για αποζημίωση της θετικής ζημίας,     την  οποία θα υποστεί εφεξής  η εταιρεία μας εξαιτίας της
διακοπής εργασιών που επέρχεται με την παρούσα λόγω υπαιτιότητας του Κυρίου του Έργου

        4. Η αξία των μέχρι σήμερα κατασκευασμένων τμημάτων του έργου (για την πληρωμή των οποίων έχει
υποβληθεί και εγκριθεί ο 1ος λογαριασμός-πιστοποίηση) ανέρχεται σε 37.185,01 € (χωρίς αναθεώρηση,
εργολαβικό ποσοστό και ΦΠΑ) και σε 54.409,10 € (με εργολαβικό ποσοστό και ΦΠΑ). Η αξία των υπόλοιπων (μη
συμπεριλαμβανομένων στον ως άνω 1ο λογαριασμό) μέχρι σήμερα κατασκευασμένων τμημάτων του Έργου,
ανέρχεται σε 75.166,61 € (χωρίς αναθεώρηση,εργολαβικό ποσοστό και ΦΠΑ) και σε 109.983,78 € (με
εργολαβικό ποσοστό και ΦΠΑ). Ήτοι, η συνολική αξία των μέχρι σήμερα κατασκευασμένων τμημάτων του
Έργου ανέρχεται σε 164.392,88 € (με εργολαβικό ποσοστό και ΦΠΑ).’’

Στη συνέχεια η ανάδοχος αναφέρει τις εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα, καθώς και τις εργασίες που
υπολείπονται προς εκτέλεση και οι οποίες, σύμφωνα με την ανάδοχο, δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν για όσο
διάστημα υφίσταται διακοπή των εργασιών λόγω υπαιτιότητας του Κυρίου του Έργου, λόγω μη πληρωμής του
1ου εγκεκριμένου λογαριασμού του έργου. Και συνεχίζει:

Εξαιτίας δε της ως άνω υπερημερίας του Κυρίου του Έργου, κατόπιν της διακοπής των εργασιών μας που
συντελείται με την παρούσα, η Εταιρεία μας θα υφίσταται καθημερινά οικονομική ζημία, καθόσον, ενώ θα
διατηρούμε σε ετοιμότητα το απαραίτητο προσωπικό και τον τεχνικό εξοπλισμό μας, ως έχουμε
υποχρέωση, αυτά θα αδρανούν, αναμένοντας την άρση της υπερημερίας του Κυρίου του Έργου με την
εξόφληση των έως σήμερα ληξιπρόθεσμων ποσών.''

Ακολουθεί υπολογισμός  του ημερήσιου κόστους θετικών ζημιών της αναδόχου, που σύμφωνα με την ανάδοχο
εταιρεία ανέρχεται στο ποσόν των 2.259,20€.

Και συνεχίζει:

ΕΠΕΙΔΗ η παρ. 9 του άρθρου 152 (Ν. 4412/2016) ορίζει ότι «Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού
καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα του διμήνου από την υποβολή του ή την
επανυποβολή του, οφείλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Ζ του Ν. 4152/ 2013, τόκος
υπερημερίας. Ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη Διευθύνουσα
Υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση.»

ΕΠΕΙΔΗ κατά το Άρθρο 137 παρ. 1 του ν. 4412/2016, αν ο Κύριος του Έργου καταστεί υπερήμερος ως
προς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση
μόνο για τις θετικές του ζημιές που προκαλούνται μετά την επίδοση από αυτόν σχετικής έγγραφης
όχλησης. Η έγγραφη όχληση υποβάλλεται μετά την έναρξη της υπερημερίας του κυρίου του έργου, άλλως
είναι πρόωρη και δεν επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της. Η ως άνω έγγραφη όχληση πρέπει να περιέχει
κατ’ ελάχιστον, τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν την υπερημερία του κυρίου του έργου, το
είδος των θετικών ζημιών των οποίων θα ζητηθεί η αποζημίωση και την ημερήσια αποζημίωση. Ως θετικές
ζημιές δε αναγνωρίζονται, ιδίως, η δαπάνη εγκαταστάσεων, η εξυπηρέτηση εγγυητικών καλής εκτέλεσης,
ασφάλισης έργου, φύλαξης εργοταξίου σταλίας του προβλεπόμενου από το οργανόγραμμα προσωπικού,
μηχανημάτων, γενικών εξόδων, καθώς και ενδεχόμενων τόκων προκαταβολής. Ιδιαίτερα για την
αποζημίωση των γενικών εξόδων λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των γενικών εξόδων στο ποσοστό που
αντιστοιχεί στο έργο, όπως προκύπτει από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των τελευταίων πέντε (5)
ετών και εφαρμόζεται επί της ημερήσιας αξίας του έργου χωρίς ΓΕ+ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και
ΦΠΑ.

ΕΠΕΙΔΗ κατά το Άρθρο 161 παρ. 2 του ν. 4412/2016, αν υπάρχει υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή
του κυρίου του έργου, για διακοπή των εργασιών, ο ανάδοχος υποβάλλει την ειδική δήλωση διακοπής
των εργασιών στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με τη δήλωση αυτή: α) Καθορίζεται
συγκεκριμένα η υπαιτιότητα, που αποδίδεται στον φορέα κατασκευής ή τον Κύριο του Έργου, η οποία
προκαλεί τη διακοπή των εργασιών, β) Δίνονται στοιχεία για τα τμήματα του έργου που έχουν
κατασκευαστεί μέχρι τη διακοπή των εργασιών και για την εκτίμηση της αξίας τους και γ) Περιγράφονται
τα τμήματα του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση και αιτιολογείται για καθένα από αυτά η έλλειψη
δυνατότητας κατασκευής, λόγω της υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής ή του Κυρίου του Έργου, αν
πρόκειται για τέτοια περίπτωση.

ΕΠΕΙΔΗ εκ των ως άνω λόγων ο Κύριος του Έργου έχει καταστεί υπερήμερος, η δε υπερημερία αυτή θα
προκαλέσει εφεξής στην Εταιρεία μας θετική ζημία ύψους 2.259,20 € (δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα
εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά) ανά ημέρα, όπως αναλυτικά ως άνω παραθέτουμε.

ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
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Και με ρητή επιφύλαξη παντός εννόμου δικαιώματός μας 

1. Σας υποβάλλουμε ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα στο
Άρθρο 152 παρ. 9 σε συνδυασμό με το Άρθρο 161 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

2. Σας υποβάλλουμε έγγραφη όχληση, σύμφωνα με το Άρθρο 137 του Ν. 4412/2016, και σας δηλώνουμε
ότι εφεξής θα υφιστάμεθα θετική ζημία η οποία ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα
εννέα Ευρώ και είκοσι λεπτών [2.259,20] € (πλέον Φ.Π.Α.) ανά ημερολογιακή ημέρα, και ως εκ τούτου
δικαιούμεθα αποζημιώσεως για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η αδυναμία εκτέλεσης  των εργασιών
λόγω υπαιτιότητας του Κυρίου του Έργου, το ύψος της οποίας επιφυλασσόμαστε να επιδιώξουμε και
δικαστικώς.’’

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. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της εν λόγω Προγραμματικής
Σύμβασης. φορέας υλοποίησης του Έργου είναι ο ΑΣΔΑ, ενώ σύμφωνα με το  άρθρο 4 το Έργο
χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της  Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9779.03.143). Κύριος του έργου δε,
σύμφωνα με τη Διακήρυξη δημοπράτησης του, είναι ο Δήμος Πετρούπολης. Η Προγραμματική Σύμβαση
κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο με το υπ’ αρ. 4497/06.09.2019 έγγραφο του ΑΣΔΑ.

Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. Δ της Προγραμματικής Σύμβασης ο ΑΣΔΑ αναλαμβάνει ‘"Την αναστολή στην
αρμόδια Δ/νση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής κάθε πιστοποίηση δαπάνης και λογαριασμό έργου που
φέρει την έγκριση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ συνοδευόμενη από το τιμολόγιο και τα λοιπά
δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο, σε τρία (3) επικυρωμένα αντίγραφα, προκειμένου να προχωρούν
απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.’’ 

Η ανάδοχος εταιρεία "ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ" με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6368/04.12.2019
έγγραφό της, υπέβαλε στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ (Διευθύνουσα Υπηρεσία) τον
1ο λογαριασμό του έργου,  ποσού 43.878,31€ (προ ΦΠΑ 24%), ο οποίος εγκρίθηκε από τη Διευθύνουσα
Υπηρεσία στις 05.12.2019.
Ακολούθως, δυνάμει του υπ’ αριθμ. πρωτ. 6429/06.12.2019 εγγράφου του,  ο ΑΣΔΑ απέστειλε  τον
1ο  λογαριασμό στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών (αρμόδια Δ/νση Οικονομικών της
Περιφέρειας Αττικής), με τα συνοδευτικά αυτού έγγραφα σε τρία αντίγραφα, κατά τα οριζόμενα στο οικείο
άρθρο της προγραμματικής. 
Η ανάδοχος εταιρεία, με το υπ’ αριθμ. 826/24.02.2020 έγγραφό της, υπέβαλε μεταγενέστερα στον ΑΣΔΑ το
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για τον 1ο λογαριασμό του Έργου,  στοιχείο που έλειπε από το φάκελο του
1ου λογαριασμού, σύμφωνα με το ανωτέρω αναφερόμενο άρθρο 8 παρ. Δ της Προγραμματικής Σύμβασης.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 20 της Διακήρυξης Δημοπράτησης του έργου ‘’Τα έξοδα των εκ της κείμενης
νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος,
βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.’’  Ο ανάδοχος κατέθεσε
επίσης μεταγενέστερα τα αποδεικτικά δαπάνης για τις ως άνω δημοσιεύσεις, τα οποία εκδόθηκαν στις
14.02.2020.

Σημειωτέον ότι μέχρι σήμερα η ανάδοχος εταιρεία ουδόλως έχει υποβάλει, ως όφειλε:

i)     Υπεύθυνη Δήλωση περί Απόδοσης ΦΠΑ, θεωρημένη από Δ.Ο.Υ.

ii)    Φορολογική ενημερότητα  της εταιρείας,

iii)   Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας και του Έργου.

Εκ των ανωτέρω επάγεται πως δεδομένης της καθυστερημένης υποβολής των απαραιτήτων δικαιολογητικών
από την ανάδοχο εταιρεία (υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών 24.02.2020 (αριθμ. πρωτ.ΑΣΔΑ 826), 
των αποδεικτικών περί της δαπάνης δημοσίευσης, με ημερομηνία έκδοσης 14.02.2020,  εν σχέσει με την
υποβολή του 1ου λογαριασμού την 04.12.2019 (αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ 6368) καθώς και της μη υποβολής των
ανωτέρω αναφερομένων απαραίτητων δικαιολογητικών, υπεύθυνη δήλωση περί απόδοσης ΦΠΑ, φορολογική
ενημερότητα της εταιρείας και ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας και του έργου, η καθυστέρηση πληρωμής
του 1ου λογαριασμού δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής, αλλά σε αποκλειστική υπαιτιότητα
της αναδόχου εταιρείας καθώς κατά παράλειψη της, δεν έχει υποβάλει το σύνολο των απαραίτητων
δικαιολογητικών, προκειμένου να εγκριθεί από την αρμόδια Δ/νση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής  η
εκταμίευση του αντίστοιχου ποσού.

 

ΑΔΑ: ΩΡΦΡΟΡΕΓ-2Θ3



Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ εισηγείται την απόρριψη της Ειδικής
Δήλωσης Διακοπής Εργασιών της τεχνικής  εταιρείας  "ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ", αναδόχου
του έργου "Εφαρμογή  Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση
Περιβάλλοντος Χώρου" και κατ’ επέκταση και την απόρριψη της υποβληθείσας κατά το άρθρο 137 Ν. 4412/2016
έγγραφης  όχλησης  καθώς, ως αναφέρεται και ανωτέρω, ουδόλως πληρούνται οι οριζόμενες εκ του νόμου
προϋποθέσεις περί υπερημερίας ως προς την πληρωμή του λογαριασμού του αναδόχου και ως προς την
εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Κυρίου του Έργου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνω να αποδεχτούμε την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του ΑΣΔΑ, και να προχωρήσουμε στην λήψη απόφασης για την απόρριψη της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής
Εργασιών της τεχνικής  εταιρείας  "ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ", αναδόχου του έργου
"Εφαρμογή  Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος
Χώρου" και κατ’ επέκταση και την απόρριψη της υποβληθείσας κατά το άρθρο 137 Ν. 4412/2016 έγγραφης 
όχλησης  καθώς, ουδόλως πληρούνται οι οριζόμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις περί υπερημερίας ως προς την
πληρωμή του λογαριασμού του αναδόχου και ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του
Κυρίου του Έργου.    

 

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 υπ΄αριθ.1251/23.03.2020 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών -΄Οχλησης της τεχνικής εταιρείας
¨ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε¨ 
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ 
9. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 

Την απόρριψη της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών της τεχνικής  εταιρείας  "ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ", αναδόχου του έργου "Εφαρμογή  Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού
Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου" και κατ’ επέκταση και την απόρριψη της
υποβληθείσας κατά το άρθρο 137 Ν. 4412/2016 έγγραφης  όχλησης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 33/2020 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
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Δήμαρχος Περιστερίου

 

   

 

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