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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 2ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ

Αριθμός απόφασης 13/2018

Στις 24 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη 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 19/01/2018

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 8ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης σχετικά με την πληρωμή του Τ̈εχνικού
Μεσιτικού Γραφείου-Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Κων/νος Σταυρ. Παπασταύρου» και λέει τα εξής:

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη Παρέμβασης Αναζωογόνησης στο Πάρκο Περιβαλλοντικής
Ευαισθητοποίησης  «Αντώνης Τρίτσης», με αρ. πρωτ. 1176/28-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΕΟΡΕΓ-040), μεταξύ του «Μητροπολιτικού
Φορέα Ανάπλασης κι Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής», του ΑΣΔΑ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Κλιματικής Αλλαγής (Πράσινο Ταμείο), ορίστηκε ο Σύνδεσμος ως Φορέας Υλοποίησης και Αναθέτουσα Αρχή του Έργου:
«Παρεμβάσεις αναζωογόνησης στο Πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης» χρηματοδοτούμενος με το
ποσό των 260.000,00€ από το «Πράσινο Ταμείο». 
 Με την Αρ. Απόφασης 91.3.2/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 7Ε3Ε46Ψ844-Ρ6Ι)
αναγνωρίζεται ο ΑΣΔΑ ως κύριος δικαιούχος και φορέας χρηματοδότησης του ανωτέρω  Έργου με κατανομή σε τέσσερα (4)
Υποέργα:
 1. Συντήρηση και αναβάθμιση υπάρχοντος δικτύου (15.000,00€),
 2. Ενεργειακή αναβάθμιση με τη χρήση νέας τεχνολογίας (230.000,00€),
 3. Θεσμική εξυγίανση με αποσαφήνιση ιδιοκτησιακών θεμάτων και πολεοδομικού θεσμικού καθεστώτος (7.500€),
 4. Κατ’ αρχήν αντιμετώπιση νομικών προβλημάτων δυσλειτουργίας του Πάρκου (ιδιοκτησιακά, σχέση με ενοικιαστές,
καταπατήσεις κλπ)  (7.500,00€).  
 Από αυτά, τα Υποέργα 2. και 3. εξυπηρετήθηκαν κανονικά μετά τη χρηματοδότησή τους από το Πράσινο Ταμείο. Σχετικά με
το Υποέργο 1. η διαδικασία ανάθεσης, υλοποίησης και παραλαβής του ολοκληρώθηκε σύννομα από τον ΑΣΔΑ, το ποσό
χρηματοδότησης όμως, χρεώθηκε εκ παραδρομής από το Πράσινο Ταμείο στον «Μητροπολιτικό Φορέα».  Υπάρχει σχετικό
έγγραφο (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ: 2888/25-9-2015) που αιτείται το Πράσινο Ταμείο αναγνωρίζοντας το λάθος του -αρ. πρωτ.
Π.Τ.: 3775/25-9-2015- να δοθούν τα χρήματα από τον «Μητροπολιτικό Φορέα»  στον ΑΣΔΑ.  Λόγω όμως της αλλαγής του
Δ.Σ. του «Μητροπολιτικού Φορέα» και της μετεξέλιξής του σε νέα νομική οντότητα (Πάρκο «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»), δεν
στάθηκε δυνατή η μεταφορά του ποσού χρηματοδότησης στον ΑΣΔΑ.
 Με αυτά τα δεδομένα, ο ΑΣΔΑ δεν έχει έως σήμερα καταβάλλει στον ανάδοχο του Έργου «Συντήρηση και αναβάθμιση
υπάρχοντος δικτύου» το ποσό των 14.570,01 € που είναι το «ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΥΡ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ». Ως εκ τούτου, ο ανάδοχος «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΥΡ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ»
κατέθεσε Αγωγή (ΓΑΚ 3071/2017 - αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ: 4173/25-10-2017) με την οποία αιτείται την καταβολή του ανωτέρω
ποσού από τον ΑΣΔΑ, που θα επιβαρύνει τον Σύνδεσμό μας με τόκους και νομικά έξοδα.
 Στη συνέχεια, ο ΑΣΔΑ απέστειλε έγγραφο (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ: 4409/3-11-2017) στο Πράσινο Ταμείο με το οποίο του ζητά να
προβεί άμεσα στη μεταφορά προς εμάς του εγκεκριμένου ποσού, που από λάθος τους έχει ήδη επιφέρει και εξακολουθεί να
προκαλεί σημαντική ζημία στο Σύνδεσμό μας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και μέχρι να ολοκληρωθούν οι ανωτέρω ενέργειες, προτείνω να χρηματοδοτήσουμε
προσωρινά την πληρωμή του "Τεχνικού Μεσιτικού Γραφείου-Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Κων/νος Σταυρ.Παπασταύρου,
ύψους 14.570,01 € από ίδιους πόρους έως ότου αντικατασταθεί από την καθορισμένη χρηματοδότηση του Πράσινου
Ταμείου.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:
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1.  Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α, 08/06/2006) όπως ισχύουν
2.  Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α, 07/06/2010) όπως ισχύουν
3.  Την υπ΄ αριθ. 07/2017 απόφαση του Δ.Σ περί:"Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε" (ΑΔΑ:78ΔΘΟΡΕΓ-ΙΦΨ) 
4.  Την υπ' αριθ.22/2017 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφιση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2018"
(ΑΔΑ:Ψ24ΨΟΡΕΓ-3ΥΑ) που εγκρίθηκε με το 109224/38463/18.01.2018  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
(αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 180/18.01.2017) όπως ισχύει.  
5. Την υπ΄αριθ. ΓΑΚ 3071/2017 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ: 4173/25-10-2017) αγωγή του Κωνσταντίνου Παπασταύρου
6.  Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την προσωρινή χρηματοδότηση και πληρωμή του "Τεχνικού Μεσιτικού Γραφείου-Ηλεκτρολογικές
Εγκαταστάσεις Κων/νος Σταυρ.Παπασταύρου, ύψους 14.570,01 € από ιδίους πόρους έως ότου αντικατασταθεί από την
καθορισμένη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 13/2018 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Γιώργος Καπλάνης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι 24/01/2018

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

   

   

    Εσωτερική Διανομή:
::Νομική Υπηρεσία ( ) ::ΔΙ.Δ.Ο .Υ. ( )

 
 

DocID: 44859 - MasterDocID: 11396 - EE-04-01-10  -   

ΑΔΑ: 6Η8ΤΟΡΕΓ-0ΙΙ


		2018-01-24T15:46:30+0200
	Athens




