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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθµ. 18ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣ∆Α.
Αριθµός απόφασης 102/2013 της Ε.Ε.
Στις 23 Μαΐου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣ∆Α και στην
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, συνήλθε στην 18η συνεδρίασή της η
Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσµου ∆υτικής Αθήνας, ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Μποζίκα, που έγκαιρα επιδόθηκε στους
ενδιαφερόµενους, όπως ο ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την
17/5/2013
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Ανδρέας Μποζίκας - Πρόεδρος, Νικόλαος Παναγιωτάτος –
Αντιπρόεδρος, Γιώργος Τόλης – µέλος
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.∆. περί: «Υπογραφής Προγραµµατικής
Σύµβασης µεταξύ ΑΣ∆Α και Μητροπολιτικού Φορέα Ανάπλασης και διαχείρισης
Προστατευόµενων
Περιοχών
Αττικής
για
την
υποβολή
πρότασης
χρηµατοδότησης στο Πράσινο Ταµείο» και λέει τα εξής:
Ο ΑΣ∆Α πιστεύοντας ότι το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης»
αποτελεί ένα περιβαλλοντικό πόλο και ανεκτίµητης αξίας αγαθό για τους πολίτες της
∆υτικής Αθήνας, θέλει να συνεχίσει την υποστήριξη δράσεων και ενεργειών πάντα σε
συνεργασία µε Φορείς που έχουν ως κοινό στόχο την επιβίωση και τη λειτουργία του.
Πρέπει, λοιπόν, να προχωρήσουµε στην υπογραφή προγραµµατικής σύµβασης µε τον
Μητροπολιτικό Φορέα Ανάπλασης και ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών, που έχει
οριστεί ως ο διαχειριστικός φορέας του Πάρκου, προκειµένου να κατατεθεί πρόταση
χρηµατοδότησης στο Πράσινο Ταµείο.
Με την παρούσα σύµβαση ο ΑΣ∆Α θα αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης
Χρηµατοδότησης, διαθέτοντας την τεχνική ικανότητα, νοµική τεχνογνωσία και

1

διαχειριστική ικανότητα για την υλοποίησή της και εξασφαλίζοντας το απαραίτητο
προσωπικό, αφού πρώτα εγκριθεί το Τεχνικό ∆ελτιο και η χρηµατοδότηση από το Πράσινο
Ταµείο.
Προτείνω, λοιπόν, να εγκρίνουµε την υπογραφή Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του
ΑΣ∆Α και του Μητροπολιτικού Φορέα Ανάπλασης και ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων
Περιοχών για την υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης της πράξης "Παρεµβάσεις
αναζωογόνησης στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" στο
Πράσινο Ταµείο, ύψους 260.000,00 €, σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο.

Η Ε.Ε. του ΑΣ∆Α αφού έλαβε υποψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'), όπως ισχύουν
2. Την υπ' αριθ. 5/2013 (Α∆Α: ΒΕΦΑΟΡΕΓ-ΣΙ2) απόφαση του ∆Σ περί "Εκχώρησης
αρµοδιοτήτων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή"
3. Τον προϋπολογισµό 2013 του ΑΣ∆Α, όπως ψηφίστηκε µε την 7/2013 (Α∆Α: ΒΕΦΑΟΡΕΓ09Γ) απόφαση του ∆.Σ. και ισχύει σήµερα,
4. Την εισήγηση του Προέδρου
και µετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Εγκρίνει την υπογραφή Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ΑΣ∆Α και του
Μητροπολιτικού Φορέα Ανάπλασης και ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών για
την υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης της πράξης "Παρεµβάσεις αναζωογόνησης
στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" στο Πράσινο
Ταµείο, ύψους 260.000,00 €, σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 102/2013 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣ∆Α

Η Εκτελεστική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ανδρέας Α. Μποζίκας

Νικόλαος Παναγιωτάτος
Γιώργος Τόλης
Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 28/5//2013
Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Α. Μποζίκας
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