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  Αναρτητέο Διαύγεια  

  Περιστέρι: 6/3/2017

   Αρ. Πρωτ.: 664

  
 
 

  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 5ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 21/2017 της Ε.Ε.

Στις 01 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 5η 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 15/02/2017

Σύνολο μελών : 3  
Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος Καπλάνης – 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: «Έγκριση σύναψης και όρων της προγραμματικής σύμβασης
πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου
Πετρούπολης και του ΑΣΔΑ για την κατασκευή του έργου Ε̈φαρμογή Αποκατάστασης-αξιοποίησης Παλαιού
Καμινιού Πετρούπολης και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου, ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του στην
κοινή επιτροπή παρακολούθησης» και λέει τα εξής:
Με τις υπ' αριθµ. 369/2015 και 1/2016 αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής εντάχθηκε στο Πρόγραµµα
Εκτελεστέων Έργων έτους 2016 και στον προϋπολογισµό έτους 2016 της Περιφέρειας αντίστοιχα το έργο µε τίτλο :
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΜΙΝΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ» συνολικού προϋπολογισµού 2.535.000,00€, (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
Το έργο θα υλοποιηθεί σε οικόπεδο στην περιοχή Θεάτρου Πέτρας στο ∆ήµο Πετρούπολης, εντός του Ο.Τ. 365Α, επί της
οδού Βορείου Ηπείρου. Πρόκειται για κτίριο 635 τ.µ. και τον περιβάλλοντα χώρο του, έκτασης 5.300,00 τ.µ.
Σκοπός του έργου είναι:
- Η επισκευή και συντήρηση του κτιρίου του καμινιού και η πλήρης διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
- Η ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο χώρο µε την αξιοποίηση του καμινιού και του άμεσου περιβάλλοντα χώρου
του.
- Η ένταξη του χώρου στην καθημερινή ζωή των κατοίκων µε τη δηµιουργία στην περιοχή του σημερινού γηπέδου µπάσκετ,
χώρου αναψυχής και ελαφριάς ελεύθερης άθλησης για όλο το φάσµα των ηλικιών.
- Η αποκατάσταση της φυσιογνωµίας του τοπίου, µε τις κατάλληλες διαµορφώσεις και την ανάπτυξη πρασίνου µε είδη της
περιοχής αλλά παράλληλα και η ανάδειξη των καταλοίπων της λατοµικής δραστηριότητας στο χώρο σαν στοιχείο ιστορικής
συνέχειας.
- Η ανάπλαση του τοπίου µε ήπιες παρεµβάσεις και φυτεύσεις
Το έργο περιγράφεται στην τεχνική µελέτη που εκπονήθηκε από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσµο ∆υτικής Αθήνας (ΑΣ∆Α), θα
δηµοπρατηθεί και θα εκτελεστεί σύµφωνα µε την υπ. αρ. 300/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πετρούπολης από
τον Αναπτυξιακό Σύνδεσµο ∆υτικής Αθήνας (ΑΣ∆Α) και σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τα δηµόσια έργα.
Με την υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΜΤΕ/∆ΠΑΝΣΜ/253934/21971/3329/29-7-2016 απόφαση Υπουργού Πολιτισµού και
Αθλητισµού (Α∆Α 6ΙΞΠ4653Π4-259) χορηγήθηκε η σύµφωνη γνώµη για την υλοποίηση του έργου από το Πρόγραµµα
Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, µε φορέα υλοποίησης τον Αναπτυξιακό Σύνδεσµο ∆υτικής Αθήνας (ΑΣ∆Α)
υπό όρους οι οποίοι ενσωµατώθηκαν στο σχέδιο της Προγραµµατικής Σύµβασης. Το έργο χρηµατοδοτείται από ιδίους
πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9779.03.143).
Η Περιφέρεια Αττικής με την υπ' αριθ. 12/2017 (ΑΔΑ: Ω6ΘΧ7Λ7-Ω20) απόφασή της ενέκρινε την σύναψη και τους όρους
του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της
Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Πετρούπολης και του ΑΣΔΑ για την κατασκευή του έργου "Εφαρμογή αποκατάστασης -
αξιοποίησης Παλιού Καμινιού Πετρούπολης και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου", συνολικού ποσού 2.535.000,00€
Σύμφωνα με τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄147/ 8.8.2016)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852 "Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης" όπως οι
παρ. 1α και 5 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85)
3. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/8.6.2006)
4. Tην υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2276/36225/06-10-1988 απόφαση Υπ. Πολιτισµού (ΦΕΚ 768/Β’/25-10-1988) µε την οποία το
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παλιό ασβεστοκάµινο στην περιοχή Θεάτρου Πέτρας στην Πετρούπολη χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο µνηµείο.
5. Τις υπ. αρ.1 /2016, και 369/2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής (Έγκριση Προϋπολογισµού
Οικονοµικού έτους 2016, και Έγκριση Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων 2016 Περιφέρειας Αττικής αντίστοιχα).
6. Η υπ’ αρ. 255/09-02-2004 απόφαση της Εφορείας Νεωτέρων Μνηµείων Αττικής περί έγκρισης της µελέτης του εν λόγω
έργου.
7. Τα υπ’ αρ. 3167/04-08-2010 και 6944/14-12-2011 έγγραφα της Εφορείας Νεωτέρων Μνηµείων Αττικής σχετικά µε το εν
λόγω έργο.
8. Το υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/Β’ΕΠΚΑ/183837/98320/7821/29-10-2013 έγγραφο της Β’ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασσικών
Αρχαιοτήτων σχετικά µε το εν λόγω έργο.
9. Το υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/1ηεβα/183980/98402/8637/11-11-2013 έγγραφο της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
σχετικά µε το εν λόγω έργο.
10. Το υπ’ αρ. πρωτ. 10436311/08-11-2011 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής περί απαλλαγής από
Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του εν λόγω έργου.
11. Την υπ’ αρ. 48/01-02-2012 Άδεια Οικοδοµής από την ∆/νση Πολεοδοµίας του ∆ήµου Αιγάλεω σχετικά µε το εν λόγω
έργο, και την παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 4258/14 (ΦΕΚ 95/Α/14), που αφορά στην παράταση ισχύος κατά τρία έτη των
Οικοδοµικών Αδειών οι οποίες λήγουν έως 29-02-2016.
12.Το απόσπασµα κτηµατολογικού πίνακα ανάρτησης του Εθνικού Κτηµατολογίου (ΚΑΕΚ:05 121 18 03 001/0/0) ∆ήµου
Πετρούπολης.
13. Την αρ. 027/2009 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού Συνδέσµου ∆υτικής Αθήνας (ΑΣ∆Α) για την
έγκριση και παραλαβή της µελέτης του εν λόγω έργου
14. Τις υπ’ αρ. 140/2014, 154/2014 και 160/2014 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού Συνδέσµου
∆υτικής Αθήνας (ΑΣ∆Α) για την έγκριση της παραλαβής των επί µέρους µελετών και της επικαιροποίησης των τευχών
δηµοπράτησης του εν λόγω έργου.
15. Το υπ’ αριθ. 234995/2015/03-02-2016 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής.
16. Την υπ’ αρ. 300/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πετρούπολης σχετικά µε την έγκριση του εν λόγω έργου και
την εκτέλεσή του από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσµο ∆υτικής Αθήνας (ΑΣ∆Α).
17. Την υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΜΤΕ/∆ΠΑΝΣΜ/253934/21971/3329/29-7-2016 απόφαση Υπουργού Πολιτισµού και
Αθλητισµού (Α∆Α 6ΙΞΠ4653Π4-259) περί χορήγησης σύµφωνης γνώµης για την υλοποίηση του προτεινόµενου έργου.
18. Τις ανάγκες των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας
Προτείνω να προχωρήσουμε σήμερα στη λήψη απόφασης για:
1) την έγκριση των όρων και της σύναψης της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Πετρούπολης και του ΑΣΔΑ για την κατασκευή του έργου
"Εφαρμογή αποκατάστασης - αξιοποίησης Παλιού Καμινιού Πετρούπολης και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου" συνολικού
προϋπολογισμού 2.535.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο
2) την έγκριση της δημοπράτησης και την εκτέλεση του έργου από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ, σύμφωνα
με την εγκεκριμένη μελέτη που έχει συντάξει η εν λόγω υπηρεσία, και 
3) να ορίσουμε ως εκπρόσωπο του ΑΣΔΑ που θα συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 της
Προγραμματικής Σύμβασης τον κ. Μιχάλη Παντελάκη, ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΣΔΑ  με
αναπληρωτή του τον κ.Μόσχο Διαμαντόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός, Γενικός Διευθυντής ΑΣΔΑ.      
Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης και: 
1. Την υπ' αριθ. 07/2017 απόφαση του Δ.Σ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε" (ΑΔΑ:78ΔΘΟΡΕΓ-ΙΦΨ) 
2. 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  
3. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της Προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Πετρούπολης και του ΑΣΔΑ για την κατασκευή του
έργου "Εφαρμογή αποκατάστασης - αξιοποίησης Παλιού Καμινιού Πετρούπολης και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου"
συνολικού προϋπολογισμού 2.535.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο

Εγκρίνει τη δημοπράτηση και την εκτέλεση του έργου από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ, σύμφωνα με
την εγκεκριμένη μελέτη που έχει συντάξει η εν λόγω υπηρεσία

Ορίζει εκπρόσωπο του ΑΣΔΑ στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης τον κ. Μιχάλη Παντελάκη, ΠΕ Αρχιτέκτων
Μηχανικός, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΣΔΑ  με αναπληρωτή του τον κ. Μόσχο Διαμαντόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτων
Μηχανικός, Γενικός Διευθυντής ΑΣΔΑ

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 21/2017 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

 Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
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Ανδρέας Π. Παχατουρίδης Νίκος Ζενέτος
Γιώργος Καπλάνης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 01/03/2017

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

   

   

    Εσωτερική Διανομή:
::(2)Α ΣΔΑ -ΓΔ-ΔΤΥ (Τεχν ική) ( ) ::(4)Α ΣΔΑ -ΓΔ-ΔΙΔΟ Υ (Διοικητική/Ο ικον ομική) ( ) ::ΚΑ Θ Ε ΕΝΔΙΑ ΦΕΡΟ ΜΕΝΟ  ( )
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