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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 18ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 65/2019 της Ε.Ε.

Στις 27 Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 18η 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
24/06/2019

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 7ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ' αριθ.
1484/27.03.19 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού
Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής
Οικονομίας ¨ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ¨» και λέει τα εξής:
Με την 188/2018 απόφαση της Ε.Ε (AΔΑ: ΩΞ8ΦΟΡΕΓ-Φ5Θ) εγκρίθηκε η σύναψη και οι όροι της προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Επαιδευτικών
Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" , με αντικείμενο τις υπηρεσίες
φύλαξης του Μητροπολιτικού Πάρκου Αντώνης Τρίτσης.
Η ανωτέρω απόφαση ελήφθη νόμιμα σύμφωνα με την υπ΄αριθ.1486/461/08.02.2019 απόφαση του
Συντοντιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.     
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης  με το υπ' αριθ.1 Πρακτικό της (αριθ.πρωτ.ΑΣΔΑ
2907/07.06.2019) εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 2 και της παραγράφου 3.1 του άρθρου 3 της
ανωτέρω προγραμματικής όπως παρακάτω: 
Άρθρο 2:
Η ισχύς της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, εκκινεί από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει
δεκατρείς (13) μήνες αργότερα. Το εν λόγω χρονικό διάστημα αναλύεται ως εξής: τρεις (3) μήνες για την
διενέργεια του διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου από τον ΑΣΔΑ, οκτώ (8)
μήνες για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης από τον ανάδοχο που θα αναδειχθεί  από την ως άνω διαδικασία και
δύο (2) μήνες για την λογιστική τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που θα προκύψουν.
Άρθρο 3 παρ. 3.1:
Η χρηματοδότηση των υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρούσα προγραμματική σύμβαση βαρύνει τον
Φορέα Διαχείρισης και συγκεκριμένα τον προϋπολογισμό των οικονομικών ετών 2019 και 2020 αντίστοιχα. (ΚΑ
61). Οι υπηρεσίες φύλαξης θα παρασχεθούν κατόπιν σχετικής ανάθεσης από τον ΑΣΔΑ σε εξωτερικό ανάδοχο,
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που θα συντάξει και θα θεωρήσει ο ΑΣΔΑ, οι οποίες θα υποβληθούν και
θα εγκριθούν από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνω να αποδεχτούμε την εισήγηση της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης, όπως περιγράφεται στο συνημμένο πρακτικό, και να εγκρίνουμε την τροποποίηση  του
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άρθρου 2 και της παραγράφου 3.1 του άρθρου 3 της ανωτέρω προγαμματικής. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα
αναφέρονται στην υπ' αριθ. 1484/27-03-19 (πρωτ.ΑΣΔΑ) Προγραμματική Σύμβαση.

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.13/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ περί ψήφισης του Προϋπολογισμού
Ο.Ε. 2019 (ΑΔΑ: ΨΞΑΘΟΡΕΓ-ΟΕΤ), που επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. 120045/37788/20.02.2019 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως ισχύει       
5. Την υπ' αριθ.188/2018 απόφαση της Ε.Ε (AΔΑ: ΩΞ8ΦΟΡΕΓ-Φ5Θ) 
6. Την υπ΄αριθ.1484/27.03.2019 Προγραμματική Σύμβαση 
7. Το υπ' αριθ.1 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (αριθ.πρωτ.ΑΣΔΑ 2907/07.06.2019)
8. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

• Εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 2 και της παραγράφου 3.1 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.1
Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (συνημμένο) όπως παρακάτω:

Άρθρο 2:
Η ισχύς της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, εκκινεί από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει
δεκατρείς (13) μήνες αργότερα. Το εν λόγω χρονικό διάστημα αναλύεται ως εξής: τρεις (3) μήνες για την
διενέργεια του διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου από τον ΑΣΔΑ, οκτώ (8)
μήνες για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης από τον ανάδοχο που θα αναδειχθεί  από την ως άνω διαδικασία και
δύο (2) μήνες για την λογιστική τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που θα προκύψουν.
Άρθρο 3 παρ. 3.1:
Η χρηματοδότηση των υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρούσα προγραμματική σύμβαση βαρύνει τον
Φορέα Διαχείρισης και συγκεκριμένα τον προϋπολογισμό των οικονομικών ετών 2019 και 2020 αντίστοιχα. (ΚΑ
61). Οι υπηρεσίες φύλαξης θα παρασχεθούν κατόπιν σχετικής ανάθεσης από τον ΑΣΔΑ σε εξωτερικό ανάδοχο,
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που θα συντάξει και θα θεωρήσει ο ΑΣΔΑ, οι οποίες θα υποβληθούν και
θα εγκριθούν από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας.

• Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην υπ' αριθ. 1484/27-03-19 (πρωτ.ΑΣΔΑ) Προγραμματική
Σύμβαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 65/2019 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Γιώργος Καπλάνης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι,27/06/2019

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου
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