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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 23ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 101/2021 της Ε.Ε.

Στις 04 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ, πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020), η 23η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτρτοπής
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 30/09/2021

Σύνολο μελών : 3  
Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Γκίκας –

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 Πρόεδροςεισηγείται το 1ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για τροποποίηση της από 15/07/2017
προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Πετρούπολης και του ΑΣΔΑ, για το έργο
¨Εφαρμογή Αποκατάστασης-αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και ανάπλαση
περιβάλλοντος χώρου¨»και λέει τα εξής:
Το έργο με τίτλο «Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση
Περιβάλλοντος Χώρου», αρχικού προϋπολογισμού 2.535.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) είναι ενταγμένο
στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής. Με την υπ' αριθ. 107/2021 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων
Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2021 (ΑΔΑ: 6Υ0Ψ7Λ7-ΕΚ7), εγκρίθηκε για το έργο η αύξηση
του Προϋπολογισμού κατά 564.115,00€. Για το εν λόγω έργο έχει υπογραφθεί η από 15/05/17 Προγραμματική
Σύμβαση (αριθ. πρωτ. ΑΣΔΑ 4534), καθώς και η από 19/03/2021 τροποποίηση της με ισχύ έως 15/05/2023.
(απόφαση Ε.Ε 87/2020)
Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α) με το από 24/06/20 πρακτικό
του, ομόφωνα εκφράζει τη θετική του γνώμη για την σύναψη της 1ης ΣΣΕ του παραπάνω έργου, ποσού
564.115,00€, ήτοι με υπέρβαση του συμβατικού ποσού κατά 47,93%.
Η Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης, στις 23/10/20 με το 5ο πρακτικό της, με δεδομένη την αδυναμία
χρηματοδότησης της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου, τόσο από τον ΑΣΔΑ όσο και από τον Δήμο
Πετρούπολης για την διασφάλιση της δομικής ακεραιότητας του βιομηχανικού μνημείου του Καμινιού
Πετρούπολης, εισηγήθηκε την τροποποίηση του άρθρου 4 της από 15/05/2017 Προγραμματικής Σύμβασης για
την χρηματοδότηση της επιπλέον δαπάνης, η οποία προκύπτει από την 1η ΣΣΕ του έργου, ποσού 564.115,00€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και την διερεύνηση της δυνατότητας κάλυψης της δαπάνης αυτής από την
Περιφέρεια Αττικής.
Με το υπ' αριθ. 649955/02-08-21 έγγραφο (4051 πρωτ.ΑΣΔΑ) του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης
Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων κρίθηκε ότι η προτεινόμενη τροποποίηση νομίμως εισήχθη προς
συζήτηση στην 41η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, όπου ομόφωνα
αποφασίστηκε (Αρ. Απόφασης 1890/2021) η τροποποίηση της 5ης παραγράφου του άρθρου 4, της από

ΑΔΑ: 6ΥΧΥΟΡΕΓ-Υ0Ι



 

15/05/17 Προγραμματικής Σύμβασης ως εξής

από:

"Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης, (πλέον της νόμιμης αναθεώρησης), που θα προκύψει από ΑΠΕ ή
συμπληρωματική σύμβαση ή απολογιστικές δαπάνες θα βαρύνει  αποκλειστικά τους πόρους του Αναπτυξιακού
Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)." 

σε:

"Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης εκτός από α) τη δαπάνη αναθεώρησης και β) το ποσό των 564.115,00€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), το οποίο απαιτείται για την  χρηματοδότηση της 1ης Συμπληρωματικής
Σύμβασης Εργασιών, που κατέστησαν απαραίτητες για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και ασφάλεια του έργου
της παρούσης, θα βαρύνει  αποκλειστικά τους πόρους του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)."
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και ότι έπεται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, προτείνω να προχωρήσουμε στη λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 5ης παραγράφου του
άρθρου 4, της από 15/05/17 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Πετρούπολης και του ΑΣΔΑ.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α) όπως ισχύουν,
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) όπως ισχύουν,
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) όπως ισχύουν,
4. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) όπως ισχύουν ,
5. Την υπ' αριθ.10/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ ( ΑΔΑ:6Ζ5ΦΟΡΕ-750) περί: «Εκχώρησης αρμοδιοτήτων
του Δ.Σ στην Ε.Ε.»
6. Την υπ' αριθ. 05/2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού
έτους 2021" (ΑΔΑ:Ψ8ΕΨΟΡΕΓ-ΘΘΘ)  που εγκρίθηκε με το που επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. 88275/21900
/17.11.2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (α.π. ΑΣΔΑ 5256/23.11.2020), όπως
ισχύει
7. Την από 15/5/2017 Προγραμματική Σύμβαση (αριθ.πρωτ.ΑΣΔΑ 4534/2017)
8. Την υπ΄αριθ.4726/28.09.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
9. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της 5ης παραγράφου του άρθρου 4, της από 15/05/17 Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου
Πετρούπολης και του ΑΣΔΑ ως εξής:

από:
"Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης, (πλέον της νόμιμης αναθεώρησης), που θα προκύψει από ΑΠΕ ή
συμπληρωματική σύμβαση ή απολογιστικές δαπάνες θα βαρύνει  αποκλειστικά τους πόρους του Αναπτυξιακού
Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)." 
σε:
"Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης εκτός από α) τη δαπάνη αναθεώρησης και β) το ποσό των 564.115,00€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), το οποίο απαιτείται για την  χρηματοδότηση της 1ης Συμπληρωματικής
Σύμβασης Εργασιών, που κατέστησαν απαραίτητες για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και ασφάλεια του έργου
της παρούσης, θα βαρύνει  αποκλειστικά τους πόρους του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)."
 

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 15/05/2017 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση καθώς και η από
19/03/2021 τροποποίηση-παράτασή της. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 101/2021 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

Τα Μέλη
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 Ανδρέας Π. Παχατουρίδης Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 04/10/2021

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

  
  

Εσωτερική Διανομή:
::ΔΙ.Δ.Ο .Υ.  ::Δ.Τ.Υ.  ::Πρόεδρο Α ΣΔΑ  

κ. Α ν δρέα Παχατουρίδη  
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