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  Περιστέρι: 31/5/2018

   Αρ. Πρωτ.: 2424

  
 
 

  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 13ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ

Αριθμός απόφασης 91/2018

Στις 23 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 13η 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
16/05/2018

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 4ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου
Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας
¨ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ¨» και λέει τα εξής:
 Με την 109/2017 απόφαση της Ε.Ε (AΔΑ: Ω9ΓΑΟΡΕΓ-Θ9Κ) εγκρίθηκε η σύναψη και οι όροι της προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ του ΑΣΔΑ και Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Επαιδευτικών
Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" της οποίας η χρονική διάρκεια
ορίστηκε έως την  31.12.2017.
 Με την 223/2017 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:ΩΧΖΨΟΡΕΓ-3ΙΑ) εγκρίθηκε η τροποποίηση της ανωτέρω
προγραμματικής, με την οποία παρατείνεται  η χρονική διάρκειά της έως την 30η Ιουνίου 2018.
 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης με το υπ΄αριθ.6 Πρακτικό της (αριθ.πρωτ.ΑΣΔΑ 1638/16.04.2018)
εισηγείται την τροποποίηση της παραγράφου 3.2 του άρθρου 3 της ανωτέρω προγραμματικής όπως παρακάτω: 

 «3.2. Στην παρούσα ο Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών
Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” συμμετέχει μέχρι του ποσού των
ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα (94.240,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Αναλυτικότερα το κόστος καθεμιάς εκ των επιμέρους εργασιών της παρούσης προϋπολογίζεται ως ακολούθως:
Α) Η αποψίλωση των αποξηραμένων χόρτων και η απομάκρυνσή τους από τη συνολική έκταση του Πάρκου
“ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, έως το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξη (14.756,00) ευρώ
συμπ/νου Φ.Π.Α.
Β) Ο έλεγχος και η συντήρηση των πηγαδιών και γεωτρήσεων του Πάρκου “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, έως το ποσό
των δεκαοκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (18.649,60) ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α.
Γ) Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής των υπαίθριων υποδομών του Πάρκου “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, έως το
ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών  (38.604,40) ευρώ συμπ/νου
Φ.Π.Α.  
Δ) Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών των κτιριακών υποδομών του Πάρκου “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, έως το
ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων τριάντα  (22.230,00) ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνω να αποδεχτούμε την εισήγηση της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης, όπως περιγράφεται στο συνημμένο πρακτικό, και να εγκρίνουμε την τροποποίηση της
παραγράφου 3.2 του άρθρο 3 της ανωτέρω προγαμματικής. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην
υπ΄αριθ.2662/2017 (πρωτ.ΑΣΔΑ) Προγραμματική Σύμβαση.

ΑΔΑ: ΨΕΑΥΟΡΕΓ-ΤΔΨ



 

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

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. του ΑΣΔΑ 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 180/18.01.2018) όπως ισχύει      
5. Τις υπ΄αριθ.109/2017 απόφαση της Ε.Ε (AΔΑ: Ω9ΓΑΟΡΕΓ-Θ9Κ) και 223/2017 απόφαση της Ε.Ε
(ΑΔΑ:ΩΧΖΨΟΡΕΓ-3ΙΑ)
6. Το υπ΄αριθ.6 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (αριθ.πρωτ.ΑΣΔΑ 1638/16.04.2018)
7. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της παραγράφου 3.2 του άρθρου 3, της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
ΑΣΔΑ και Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Επαιδευτικών Δραστηριοτήτων
και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ", σύμφωνα με το υπ΄αριθ.6 Πρακτικό της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (συνημμένο) όπως παρακάτω:

 «3.2. Στην παρούσα ο Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών
Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης  Κοινωνικής Οικονομίας “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” συμμετέχει μέχρι του ποσού των
ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα (94.240,00)  ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 Αναλυτικότερα το κόστος καθεμιάς εκ των επιμέρους εργασιών της παρούσης προϋπολογίζεται ως ακολούθως:

 Α) Η αποψίλωση των αποξηραμένων χόρτων και η απομάκρυνσή τους από τη συνολική έκταση του Πάρκου
“ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, έως το  ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξη (14.756,00) ευρώ
συμπ/νου Φ.Π.Α.

 Β) Ο έλεγχος και η συντήρηση των πηγαδιών και γεωτρήσεων του Πάρκου “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, έως το ποσό
των δεκαοκτώ χιλιάδων  εξακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (18.649,60) ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α.

 Γ) Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής των υπαίθριων υποδομών του Πάρκου “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, έως το
ποσό των τριάντα οκτώ  χιλιάδων εξακοσίων τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών  (38.604,40) ευρώ συμπ/νου
Φ.Π.Α.  

 Δ) Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών των κτιριακών υποδομών του Πάρκου “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, έως το
ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων  διακοσίων τριάντα  (22.230,00) ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α.

Κατά τα λοιπά ισχύον όσα αναφέρονται στην υπ΄αριθ.2662/2017 (αριθ.πρωτ.ΑΣΔΑ) Προγραμματική
Σύμβαση 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 91/2018 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Γιώργος Καπλάνης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι 23/05/2018

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

ΑΔΑ: ΨΕΑΥΟΡΕΓ-ΤΔΨ



 

   

   

    Εσωτερική Διανομή:
::ΔΙ.Δ.Ο .Υ. ( ) ::Παν τελάκης Μιχάλης (Δ.Τ.Υ.) ( )
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