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

Αριθμός απόφασης 17/2017 της Ε.Ε.

Στις 30 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 3η 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 26/01/2017

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 2ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για το έργο "Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου
ΒΙΟΦΙΑΛ"» και λέει τα εξής:
Με την υπ' αριθ. 738/02-03-2010 σύμβαση αναθέσαμε στην εταιρεία "ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ"  την εκτέλεση του έργου "Ανάπλαση
παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ", ύψους 7.978.048,48€ (πλέον Φ.Π.Α). Το παραπάνω έργο εντάχθηκε  αρχικά στο
πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ", σύμφωνα με την υπ' αριθ. 260/27-07-2006 απόφαση και στη συνέχεια εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με την
υπ' αριθ. 164/11-04-2012 απόφαση. Σήμερα έχει αποπληρωθεί το ποσό των 8.694.553,64€ και υπολείπεται το ποσό του
1.095.321,72€ για την ολοκλήρωση της σύμβασης. Τον τελευταίο χρόνο λόγω των οικονομικών δυσκολιών που
αντιμετωπίζει εν γένει η χώρα μας, με τον περιορισμό των κεφαλαίων κίνησης, το έργο παρουσιάζει μεγάλες καθυστερήσεις,
με κίνδυνο αν δεν ολοκληρωθεί έγκαιρα, να απενταχθεί  από το ΕΣΠΑ, δημιουργώντας ανυπέρβλητες δυσκολίες στην
περαιτέρω χρηματοδότησή του.
Η μη ολοκλήρωση του έργου είναι σε βάρος αφενός των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς ελλοχεύει ο
κίνδυνος να απαιτηθεί η επιστροφή χρημάτων στη Ευρωπαϊκή Ένωση από τη χώρα μας, και αφετέρου σε βάρος των
συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας, καθώς θα μείνει ημιτελές και μελλοντικά θα καταστραφεί ένα έργο σημαντικό για την
ευρύτερη περιοχή.
Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κατάσταση, προτείνω να χρηματοδοτήσουμε προσωρινά τον 39ο λογαριασμό
του έργου ύψους 127.408,12€ με ιδίους πόρους, μέχρις ότου αντικατασταθεί από την καθορισμένη χρηματοδότηση και να
ληφθεί η σχετική απόφαση.
Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114), όπως ισχύουν
2. Την υπ' αριθ. 13/14 απόφαση του ΔΣ 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. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την προσωρινή χρηματοδότηση του 39ου λογαριασμού του έργου "Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου
ΒΙΟΦΙΑΛ", ύψους 127.408,12 € από ιδίους πόρους έως ότου αντικατασταθεί από την καθορισμένη χρηματοδότηση

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 17/2017 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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