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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 21ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 82/2019 της Ε.Ε.

Στις 08 Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 21η 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
02/08/2019

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 4ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για σύναψη Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Πετρούπολης για την υλοποίηση του έργου ¨Εφαρμογή
Αποκατάστασης-Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος
χώρου¨» και λέει τα εξής:
Στο πλαίσιο του διαδημοτικού του ρόλου ο ΑΣΔΑ σχεδιάζει, εκπονεί και επιβλέπει πλήθος έργων, μελετών και
παρεμβάσεων στους Δήμους της Δυτικής Αθήνας, με στόχο την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.
Για την υλοποίηση του αναπτυξιακού τους έργου και καθώς υφίστανται πραγματικές ελλείψεις σε προσωπικό
τόσο στους Δήμους όσο και στον ΑΣΔΑ, η διαδημοτική συνεργασία συμπεριλαμβάνει την αμοιβαία παραχώρηση
έμψυχου δυναμικού, όποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Με την υπ΄αριθμ. 40/2017 Π.Δ.Σ. εγκρίθηκε η σύναψη και οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής
Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Αττικής, Δήμου Πετρούπολης και
Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) για το έργο: "Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης
Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση  Περιβάλλοντος χώρου".
Με το υπ΄αριθ.3681/15.07.2019 έγγραφο του ΑΣΔΑ  αιτούμαστε τη συμμετοχή Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού
Μηχανικού του Δήμου Πετρούπολης ως επιβλέπων στο ανωτέρω έργο.
Ο Δήμος Πετρούπολης για το προαναφερόμενο θέμα μας διαβίβασε το με αριθμ. πρωτ. 12876/18.7.2019
(ΑΔΑ:ΩΖΛΒΩΞΣ-8Ι7) πρακτικό της 9ης Τακτικής Συνεδρίασης  της 17.07.2019  του Δημοτικού Συμβουλίου
Πετρούπολης (α.π. ΑΣΔΑ 4058/1.8.2019). 
Προτείνω, λοιπόν να προχωρήσουμε στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΑΣΔΑ και του Δήμου
Πετρούπολης για την υλοποίηση του αναπτυξιακού τους έργου, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.
Η προγραμματική σύμβαση θα έχει χρονική δέκα έξι (16) μηνών, από την ημέρα υπογραφή της έως την
περάτωση των εργασιών.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 6 της Σύμβασης, πρέπει να οριστεί η Επιτροπή Παρακούθησης για την εποπτεία
της ορθής τήρησης των όρων της σύμβασης, αποτελούμενη από δύο εκπροσώπους του ΑΣΔΑ και έναν του
Δήμου Αιγάλεω με τους αναπληρωτές τους. Συγκεκριμένα, προτείνω να ορίσουμε τους:
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1. Μόσχο Διαμαντόπουλο, Γενικός Διευθυντής του ΑΣΔΑ, με αναπληρώτριά του την Μαρία Κάγκα, Προϊσταμένη
της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΑΣΔΑ
2. Γιαννούση Γιώργο, Δ/ντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ, με αναπληρώτριά του την
Ψαρρού Ροδούλα, Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσιας του ΑΣΔΑ
 

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. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α, 08/08/2016) όπως ισχύουν
4. Την υπ' αριθ. 07/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: «Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην
Ε.Ε.»  (ΑΔΑ: 78ΔΘΟΡΕΓ-ΙΦΨ)
5. 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.     
6. Την εισήγηση (4073/02/08/2019 ) της Διεύθυνσης Διοκητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
7. Το με αριθμ. πρωτ. 12876/18.7.2019 (ΑΔΑ:ΩΖΛΒΩΞΣ-8Ι7) πρακτικό της 9ης Τακτικής Συνεδρίασης  της
17.07.2019  του Δημοτικού Συμβουλίου Πετρούπολης 
8. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Πετρούπολης  για την υλοποίηση
του αναπτυξιακού τους έργου, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο
Ορίζει μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης των όρων της Σύμβασης τους: 

1. Μόσχο Διαμαντόπουλο, Γενικός Διευθυντής του ΑΣΔΑ, με αναπληρώτριά του την Μαρία Κάγκα, Προϊσταμένη
της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΑΣΔΑ
2. Γιαννούση Γιώργο, Δ/ντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ, με αναπληρώτριά του την
Ψαρρού Ροδούλα, Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσιας του ΑΣΔΑ

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 82/2019 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Γιώργος Καπλάνης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 08/08/2019

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

 

   

 

Εσωτερική Διανομή:
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.) 

 – ΔΗΜΟΥ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 

Στην Πετρούπολη σήμερα την ……/……./2019, ημέρα ………………………………, οι 
ακόλουθοι συμβαλλόμενοι: 

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.), που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής 
οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 65, με Α.Φ.Μ 090093860, νόμιμα εκπροσωπούμενος στην 
παρούσα από τον Πρόεδρό του κ. Ανδρέα Παχατουρίδη και 

Ο Δήμος Πετρούπολης, νόμιμα εκπροσωπούμενος στην παρούσα από το Δήμαρχο κ. 
………….………………., 

έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006), όπως ισχύουν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα 
παρακάτω: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Ο Α.Σ.Δ.Α. στο πλαίσιο του καταστατικού διαδημοτικού του ρόλου, σχεδιάζει, εκπονεί 

και επιβλέπει πλήθος έργων, μελετών και παρεμβάσεων στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας. Τα 
έργα αυτά είναι μεγάλης διαδημοτικής σημασίας και αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων της περιοχής. Για την υλοποίηση των παραπάνω και λόγω των 
πραγματικών ελλείψεων των Δήμων και του Συνδέσμου σε προσωπικό, η συνεργασία του 
ΑΣΔΑ και των Δήμων μελών του είναι συνεχής και συμπεριλαμβάνει την αμοιβαία παραχώρηση 
έμψυχου δυναμικού σε όποιες περιπτώσεις αυτό είναι αναγκαίο. 

ΑΡΘΡΟ 1° 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική σύμβαση και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθ. 225 
του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006), όπως ισχύουν. 
 

ΑΡΘΡΟ 2° 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των συμβαλλομένων για την 
υλοποίηση του αναπτυξιακού έργου τους. 
Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού) με 
αντικείμενο την επίβλεψη των Οικοδομικών εργασιών του έργου «Εφαρμογή Αποκατάστασης 
– Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου». 
Σε σχέση με τα παραπάνω στο προοίμιο αναφερόμενα και προς εκτέλεση αυτών, οι 
συμβαλλόμενοι στην παρούσα συνάπτουν προγραμματική συμφωνία με αντικείμενο την 
απασχόληση προσωπικού του δεύτερου συμβαλλόμενου στον πρώτο, σύμφωνα με την παρ. 4 
του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 και συγκεκριμένα την κ. Κόνιαρη Θεοδώρα, ΠΕ Πολιτικών 
Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου Πετρούπολης, στον ΑΣΔΑ. 
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ΑΡΘΡΟ 3° 
ΠΟΡΟΙ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Οι κάθε είδους αποδοχές του ανωτέρω υπαλλήλου θα βαρύνουν το φορέα προέλευσης δηλαδή 
τον Δήμο Πετρούπολης. Οι αποδοχές αυτές δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες των τακτικών 
αποδοχών, που λαμβάνουν στο Δήμο. 
 

      ΑΡΘΡΟ 4° 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση έχει συνολική διάρκεια δέκα έξι (16) μηνών, δηλ. από 
την υπογραφή της και μέχρι την περάτωση, κατά τα παραπάνω, της εργασίας. 
Με ειδική και αιτιολογημένη ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθ. 6 
μπορεί να υπάρξει καθορισμένη παράταση του συνολικού χρόνου υλοποίησης της παρούσας, 
μόνο στην περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του ως άνω 
περιγραφόμενου έργου. 

ΑΡΘΡΟ  5° 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 
Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται όπως μεριμνούν για την απρόσκοπτη υλοποίηση των όρων 

της παρούσης. Ο Δήμος Πετρούπολης  αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών Πολιτικού 
Μηχανικού στον ΑΣΔΑ για την επίβλεψη των Οικοδομικών εργασιών του έργου «Εφαρμογή 
Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος 

Χώρου», σύμφωνα με τους κανόνες των δημοσίων έργων και τις ισχύουσες κάθε φορά 
τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας, μέχρι τη σύνταξη της βεβαίωσης 

περαίωσης των εργασιών αλλά και την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών μέχρι 
την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του Έργου (σύνταξη και έλεγχος Τελικής Επιμέτρησης, 

Τακτοποιητικού Α.Π.Ε., Προτελικού και Τελικού Λογαριασμού, ΦΑΥ κ.λ.π). 

ΑΡΘΡΟ 6° 
   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συνιστάται 3μελής Επιτροπή, η 
οποία αποτελείται από δύο εκπρόσωπους του ΑΣΔΑ και έναν εκπρόσωπο του Δήμου 
Πετρούπολης. Με την απόφαση ορισμού των εκπροσώπων από τα αρμόδια όργανα των 
φορέων ορίζονται και τα αναπληρωματικό μέλη αυτών. 
Έργο της Επιτροπής είναι η εποπτεία της ορθής τήρησης των όρων της παρούσας. 
Η Ε.Π. εισηγείται στους συμβαλλόμενους κάθε τι που κρίνει σκόπιμο για την αποδοτικότερη 
λειτουργία της παρούσας σύμβασης και επιλαμβάνεται τυχόν διαφορών των συμβαλλομένων 
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μερών.  
Η Επιτροπή με απόφασή της μπορεί να καλεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της όποια 
άτομα ή και εκπρόσωποι φορέων ή ομάδων πιστεύει ότι είναι αναγκαία η παρουσία τους, οι 
γνώσεις και γενικότερα η συμβολή τους, για την ομαλή και απρόσκοπτη έγκαιρη και 
ουσιαστική υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 7° 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Καμία ουσιώδης τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς την 
έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων. 

ΑΡΘΡΟ 8° 
    ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της προγραμματικής αυτής σύμβασης που 
θεωρούνται όλοι σημαντικοί ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου, της καλής πίστης και 
των συναλλακτικών ηθών από τα συμβαλλόμενα μέρη, δίνει το δικαίωμα στο άλλο μέρος να 
ζητήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία, καθώς και διαφυγόν κέρδος. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς 
απόδειξη αυτών συντάχτηκε το παρόν, το οποίο υπογράφτηκε σε δύο πρωτότυπα και δόθηκε 
από ένα σε κάθε συμβαλλόμενο. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για τον ΑΣΔΑ 
Ο Πρόεδρος 

Ανδρέας Π.Παχατουρίδης 
Δήμαρχος Περιστερίου 
 

Για το Δήμο Πετρούπολης 
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