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

Αριθμός απόφασης 23/2017 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 – 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 την εκτέλεση των υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου του
ΑΣΔΑ» και λέει τα εξής:
Κατ΄εφαρμογή των παρακάτω:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄138/16.06.2011)
2. Την με υπ' αριθ. 23/7.11.2016 μελέτη του ΑΣΔΑ που αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων του ΑΣΔΑ
3. Την με αριθ. 201/2016 (ΑΔΑ:ΨΛΞΡΟΡΕΓ-5Υ1) απόφαση της Ε.Ε, με την οποία έχει εγκριθεί η δαπάνη για την υπηρεσία καθαριότητας των
γραφείων του ΑΣΔΑ
4. Τις διατάξεις του Ο.Ε.Υ του ΑΣΔΑ (ΦΕΚ Β΄2363/13.12.2007), σύμφωνα με τις οποίες  δεν υπάρχει στον Σύνδεσμο οργανική θέση που να έχει
καλυφθεί ή που είναι κενή προς πλήρωση, με την ειδικότητα της καθαρίστριας εσωτερικών χώρων.
5. Την αδυναμία εκτέλεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών από το ίδιο προσωπικό του Συνδέσμου
6. Τις αυξημένες και επιτακτικές ανάγκες καθαρισμού του κτιρίου συνολικού εμβαδού 587 τ.μ. επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 65 στο
Περιστέρι, που αφορούν στο χρονικό διάστημα ενός έτους ήτοι από 1.01.2017 έως 31.12.2017, με αντικείμενο την εκτέλεση των παρακάτω
εργασιών:
1. Καθαρισμός γραφείων και βοηθητικών χώρων 1ου ορόφου
2. Καθαρισμός  γραφείων  και βοηθητικών χώρων 2ου ορόφου
3. Καθαρισμός ανελκυστήρα – κλιμακοστασίου – τζαμιών – περσίδων – δαπέδων
4. Καθαρισμός διαδρόμων και τουαλετών
5. Καθαρισμός εισόδου και ταράτσας
Προτείνω να ληφθεί σήμερα απόφαση και να καθορίσουμε το αντικείμενο και τη διάρκεια των υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου του ΑΣΔΑ,
που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 65 στο Περιστέρι.  
Η Ε.Ε  του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης και: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/8.6.2006)
2. Τις διατάξεις Ν.3852 "Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης" (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010)
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄147/ 8.8.2016)
4. Την υπ' αριθ. 07/2017 απόφαση του Δ.Σ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε" (ΑΔΑ:78ΔΘΟΡΕΓ-ΙΦΨ) 
5. 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  
6. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει το αντικείμενο καθαριότητας στο κτίριο του ΑΣΔΑ, που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 65, στο Περιστέρι, συνολικού
εμβαδού 587 τ.μ., για το χρονικό διάστημα ενός έτους, ήτοι  από 01.01.2017 έως 31.12.2017, ως εξής: καθαρισμός  γραφείων  και
βοηθητικών χώρων 1ου ορόφου, καθαρισμός γραφείων και βοηθητικών χώρων 2ου ορόφου, καθαρισμός ανελκυστήρα - κλιμακοστασίου -
τζαμιών - περσίδων - δαπέδων, καθαρισμός διαδρόμων και τουαλετών, καθαρισμός εισόδου και ταράτσας. Όλες οι προαναφερόμενες
εργασίες θα γίνουν  στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ. Α΄) - Δημόσιες Συμβάσεις Έργων
Προμηθειών και Υπηρεσιών, λόγω έλλειψης τακτικού προσωπικού με αυτή την ειδικότητα.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 23/2017 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

 Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Γιώργος Καπλάνης
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Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 01/03/2017

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

   

   

    Εσωτερική Διανομή:
::(4)Α ΣΔΑ -ΓΔ-ΔΙΔΟ Υ (Διοικητική/Ο ικον ομική) ( )
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