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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 3ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 15/2017 της Ε.Ε.

Στις 30 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 2η 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 19/01/2017

Σύνολο μελών : 3  
Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Θωμάς Κοτσαμπάς – μέλο

ς
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 την παράταση του χρόνου ισχύος της
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Αιγάλεω με τίτλο "Υλοποίηση του Αναπτυξιακού Έργου
των Συμβαλλομένων"» και λέει τα εξής:
Στις 31/12/2015 υπογράφτηκε η υπ' αρ. 3976 (αρ.πρωτ.ΑΣΔΑ) Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΑΣΔΑ και του Δήμου
Αιγάλεω για την υλοποίηση του αναπτυξιακού έργου των συμβαλλομένων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 260/2015
(ΑΔΑ:Ω2Π70ΡΕΓ-ΦΕ6) απόφαση της Ε.Ε του ΑΣΔΑ και την υπ΄αριθ.344/2015 (ΑΔΑ:B8NΒΩ6Ν-ΩΛ2) απόφαση του Δ.Σ. του
Δήμου Αιγάλεω. Στις 27/7/2016 υπογράφτηκε η υπ΄αριθ. 2329 (αρ.πρωτ.ΑΣΔΑ) τροποποιητική Προγραμματική Σύμβαση,
σύμφωνα με την οποία ο χρόνος της Προγραμματικής παρατάθηκε έως 31/12/2016.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης στην 2η Συνεδρίασή της με το υπ' αριθ. 3838/30.12.2016 πρακτικό
(συνημμένο) εισηγείται νέα τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς τη διάρκειά της, καθώς δεν έχει
ολοκληρωθεί το αντικείμενο εργασίας και κατά συνέπεια ο σκοπός της σύμβασης δεν έχει επιτελεστεί. Συγκεκριμένα, η Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης εκτιμώντας ότι οι εργασίες του έργου «Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ», που εκτελεί
ο ΑΣΔΑ, θα έχουν περαιωθεί το αργότερο μέχρι τις 30/06/2017, ενώ το διάστημα που μεσολαβεί από την περαίωση μέχρι
την οριστική παραλαβή του έργου (χρόνος εγγύησης) είναι δεκαπέντε μήνες, προτείνει την παράταση της σύμβασης για
είκοσι τέσσερις (24) επιπλέον μήνες, δηλαδή μέχρι 31/12/2018. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω να αποδεχτούμε την εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και να
εγκρίνουμε την παράταση του χρόνου ισχύος της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, μέχρι τις 31/12/2018.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην υπ΄αριθ. 3979/2015 (αρ.πρωτ.ΑΣΔΑ) Προγραμματική Σύμβαση.
Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/8.6.2006), όπως ισχύουν
2. Την υπ' αριθ. 13/2014 απόφαση του Δ.Σ περί:"Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε" (ΑΔΑ:Ψ55ΨΟΡΕΓ-ΘΘ9) 
3. Την υπ΄ αριθ. 08/2016 απόφαση του Δ.Σ περί:"Ψήφισης προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2017"
(ΑΔΑ:648ΛΟΠΕΓ-ΘΝΚ) που εγκρίθηκε με το 103955/37859/20.12.16 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
(αρ.πρωτ.ΑΣΔΑ 18/03.01.17) και ισχύει σήμερα  
4.  Το υπ' αριθ. 3838/30.12.2016 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
5. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Αιγάλεω για την
υλοποίηση του Αναπτυξιακού έργου των συμβαλλομένων, μέχρι τις 31/12/2018, σύμφωνα με την εισήγηση της
Επιτροπής Παρακολούθησης
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην υπ' αριθ.3976/2015 (αρ.πρωτ.ΑΣΔΑ) Προγραμματική Σύμβαση

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 15/2017 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος  Τα Μέλη
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Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

 

Νίκος Ζενέτος
Θωμάς Κοτσαμπάς

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 30/01/2017

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου
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