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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 10ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 70/2017 της Ε.Ε.

Στις 15 Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 10η 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 03/05/2017

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 Ε.Η.Δ. περί: «Λήψη απόφαση για ακύρωση της υπ΄αριθ.62/2017 απόφαση
της Ε.Ε, έγκριση της μελέτης Ε̈ργασίες Αποψίλωσης στη Βόρεια Περιοχή- 2017¨, κατάρτιση των όρων
διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνίας της δημοπρασίας» και λέει τα εξής:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα το Τμήμα Μελετών και Έργων εισηγείται, την ακύρωση της 62/2017
απόφασης της Ε.Ε.  (ΑΔΑ: ΨΥ8ΔΟΡΕΓ-ΕΛΠ) λόγο ασάφειας της Διακήρυξης στις οδηγίες του Παραρτήματος Γ' περί των
ειδικών απαιτήσεων οικονομικής προσφοράς και συγκεκριμένα στην παρ.1 (...επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς
προσκομίζοντας στο Φάκελο της Προσφοράς τους φωτοαντίγραφα της προαναφερόμενης Νομοθεσίας...).
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνω τη συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης και τη λήψη απόφασης για
την ακύρωση της υπ΄αριθ. 62/2017 απόφαση της Ε.Ε , καθώς επίσης για την έγκριση της μελέτης ¨Εργασίες Αποψίλωσης
στη Βόρεια Περιοχή -2017¨, για τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας, την ορθή επανάληψη των όρων της διακήρυξης
σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο καθώς και τον ορισμό ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας την 31/05/2017, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ (λήψη παράδοσης προσφορών στα γραφεία του ΑΣΔΑ).  
Η Τεχνική Υπηρεσία του ΑΣΔΑ συνέταξε και θεώρησε την υπ΄αριθ. 01/2017 μελέτη με τίτλο «Εργασίες Αποψίλωσης στη
Βόρεια Περιοχή - 2017». Η μελέτη αφορά την αποψίλωση έκτασης περιαστικού πρασίνου στους πρόποδες του Όρους
Αιγάλεω στα όρια των Δήμων Φυλής, Αγίων Αναργύρων -Καματερού, Πετρούπολης και Ιλίου.     
Με το Α.Π. 906/27-03-2017 (ΚΗΜΔΗΣ: 17REQ006003767 2017-03-31) έγγραφό της, η Διεύθυνση Τ.Υ. ΑΣΔΑ αιτήθηκε την
έγκριση εκτέλεσης της εργασίας: «Εργασίες Αποψίλωσης στη Βόρεια Περιοχή - 2017». Η αίτηση εγκρίθηκε στις 27/03/2017
από τον Πρόεδρο του ΑΣΔΑ.
Με την υπ΄αριθ. 043 /2017 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ (ΑΔΑ: 73ΑΖΟΡΕΓ-ΥΥΔ, ΚΗΜΔΗΣ: 17REQ006029368 2017-04-
05) εγκρίθηκε η δαπάνη για «Εργασίες Αποψίλωσης στη Βόρεια Περιοχή - 2017» και η διάθεση πίστωσης ποσού 30.194,00 €
σε βάρος του ΚΑ 30.6279.0011 του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ του οικονομικού έτους 2017.
Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ
Α΄147/8.8.2016) 
Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114 /8.6.2016) 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. 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 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (αριθ.πρωτ.1545/15.05.2017)
7. Την υπ΄αριθ. 62/2017 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΥ8ΔΟΡΕΓ-ΕΛΠ)  
8. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΑΔΑ: ΩΑΨ0ΟΡΕΓ-Η4Ο



Ακυρώνει την υπ΄αριθ.62/2017 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΥ8ΔΟΡΕΓ-ΕΛΠ)  
Εγκρίνει την υπ΄αριθ. 01/2017 μελέτη του ΑΣΔΑ με τίτλο ¨Εργασίες Αποψίλωσης στη Βόρεια Περιοχή-2017¨
Εγκρίνει την εκτέλεση της εργασίας με συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ
Α΄147/8.8.2016) όπως ισχύουν
Καταρτίζει του όρους διακήρυξης της δημοπρασίας, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο
Ορίζει ημερομηνία διεξαγωγής του δημοπρασίας την 31/05/2017, ημέρα Τετάρτη 10.00 και ώρα (λήξης κατάθεσης
προσφορών) στα γραφεία του ΑΣΔΑ   

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 70/2017 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

 Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Γιώργος Καπλάνης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 15/05/2017

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

   

   

    Εσωτερική Διανομή:
::Γεω ργ όπουλος Παν αγ ιώ της (Τ.Μ.Ε.) ( ) ::Γιαν ν ούσης Γεώ ργ ιος (Δ.Ι.Δ.Ο .Υ.) ( )
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