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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ.14ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ

Αριθμός απόφασης 98/2018

Στις 29 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 14η 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
24/05/2018

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 3ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου
¨Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δυτικής Αθήνας¨» και λέει τα εξής:

Η ΕΕ του ΑΣΔΑ με την υπ'αρ. 81/2018 (ΑΔΑ:ΩΔΨΥΟΡΕΓ-ΚΘ1) απόφασή της ενέκρινε τον 3ο ΑΠΕ του έργου του
θέματος, η συνολική δαπάνη του οποίου ανερχόταν σε 1.987.820,67€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και δεν
παρουσίαζε μεταβολή από τη σύμβαση, καθώς επίσης και τη χορήγηση παράτασης τριών μηνών μέχρι 30/6/2018.
Ο 4ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τ.Υ. του ΑΣΔΑ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξήσεις
εγκεκριμένων ποσοτήτων διαφόρων εργασιών, σύμφωνα με λεπτομερέστερες επιμετρήσεις, που γίνονται κατά την
εξέλιξη του έργου, προκειμένου να επιτευχθεί η τεχνικά αρτιότερη προσαρμογή της μελέτης στις τοπικές συνθήκες και
να εξασφαλισθεί η σωστή εκτέλεση του έργου. Οι διαφορές στις αρχικές ποσότητες εργασιών οφείλονται στη δυσχερή
προμέτρηση των εργασιών του προϋπολογισμού, καθότι το συγκεκριμένο έργο είναι έργο συντήρησης και όχι από
τροποποίηση της μορφής του. Οι παρουσιαζόμενες αυξήσεις καλύπτονται αφ’ ενός από την χρήση των επί έλασσον
δαπανών της ίδιας ομάδας εργασιών και αφ’ετέρου από τη χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων.
Με τον παρόντα 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, η συνολική δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό
των 1.548.094,58€, στο οποίο περιλαμβάνεται ποσό 1.525.181,95€ (για εργασίες, ποσό για ΓΕ + ΟΕ και 0,01€
λογιστικό λάθος) και ποσό 22.912,63€ ως δαπάνη απολογιστικών εργασιών που καλύπτει τη διενέργεια
επιπρόσθετων δειγματοληπτικών ελέγχων σε περίπτωση που απαιτηθούν από την Υπηρεσία.
Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 4 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται
σε 1.919.637,28€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και παρουσιάζει μεταβολή (μείωση) από τη σύμβαση
κατά 68.183,40€, το οποίο περιλαμβάνει το συνολικό ποσό της αναθεώρησης 32.772,90€ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ), που δεν προβλέπεται να αναλωθεί στο έργο, το ποσό των αδιάθετων
απροβλέπτων 0,26€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και το αδιάθετο υπόλοιπο ποσό των επί έλασσον
δαπανών 35.410,24€(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω να ληφθεί σήμερα απόφαση για την έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου
"Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δυτικής Αθήνας"  

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. 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
6.Την υπ΄αριθ.2387/25.05.2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΑΣΔΑ 
5.Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 4ο Α.Π.Ε του έργου ¨Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δυτικής Αθήνας¨ (συνημμένο)  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 98/2018 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Γιώργος Καπλάνης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι 29/05/2018

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

   

   

    Εσωτερική Διανομή:
::Δ.Τ.Υ. ( )
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