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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 22ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης 91/2019 της Ε.Ε.
Στις 29 Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 22η 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
23/08/2019
Σύνολο μελών
Παρόντες

:3
: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 5ο θέμα της Η.Δ. περί: «Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των
υπηρεσιών του ΑΣΔΑ, έγκριση των όρων διακήρυξης και έγκριση δημοσίευσης της διακήρυξης στον
τύπο» και λέει τα εξής:
Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα το τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών,
εισηγείται τη λήψη απόφασης για την ανάγκη μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΑΣΔΑ.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΠΔ 270/81, όπως ισχύει
2 . Την υπ΄αριθμ. 47/2019 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ (ΑΔΑ: ΨΦΨ6ΟΡΕΓ-ΓΟΤ), "Λήψη απόφασης για τη
συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας που αφορά στη μίσθωση του κτιρίου για τη
στέργαση των υπηρεσιών του ΑΣΔΑ και τη συγκρότηση επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης του
εκποιούμενου, κατ΄εφαρμογή των άρθρων 1 & 7 του ΠΔ 270/81"
3. Την υπ΄αριθμ. 57/2019 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ ( ΑΔΑ: 6ΙΛΠΟΡΕΓ-ΡΗΖ), "Λήψη απόφασης για ορισμό
μελών επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ 270/1981 για την ενοικίαση κτιρίου για τις ανάγκες του
ΑΣΔΑ"
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου που θα στεγάσει τις υπηρεσίες του
ΑΣΔΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος, για χρονικό διάστημα τριών ετών από την
ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του μισθίου, με ύψος ετήσιου μισθώματος μέχρι του
ποσού των 72.000,00 Ευρώ, (έως 6.000,00 Ευρώ μηνιαίως), και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι από 19 Σεπτεμβρίου
και έως 30 Σεπτεμβρίου 2019.
'Αρθρο 1: Αντικείμενο τη δημοπρασίας - Περιγραφή του μισθίου
- να βρίσκεται στο Δήμο Περιστερίου με εγγύτητα της τάξης των 550 μέτρων σε ευθεία από οποιοδήποτε
σταθμό ΜΕΤΡΟ του Δήμου
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- να έχει επιφάνεια 750 τ.μ. + 15 τ.μ. Η συνολική ωφέλιμη προσφερόμενη επιφάνεια θα πρέπει να διαχωρίζεται
στην προσφορά από την επιφάνεια που καταλαμβάνουν οι κοινόχρηστοι ή βοηθητικοί χώροι. Η επιφάνεια θα
αναφέρεται συνολικά και αναλυτικά (μικτή - ωφέλιμη) τουλάχιστον για κάθε όροφο, εφόσον εκτείνεται σε
ορόφους
- να έχει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Η αποδεκτή ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου να είναι
τουλάχιστον Γ΄ (ν. 4342/2015)
- να είναι προσβάσιμο και λειτουργικό για ΑμεΑ (Ράμπες ΑμεΑ)
- να έχει επαρκή φυσικό αερισμό - φωτισμό
- να έχει άδεια οικοδομής από το 1985 και μετά
- να διαθέτει ανελκυστήρα (πιστοποιητικό λειτουργίας)
- να διαθέτει σύστημα κλιματισμού (ψύξη/θέρμανση)
- να είναι ετοιμοπαράδοτο, αυτοτελές και κενό. Επιπλέον θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις μιας Δημόσιας Υπηρεσίας
σε θέματα ασφάλειας και υγείας.
- Η στατική επάρκεια και τα φορτία (μόνιμα και κινητά) θα πιστοποιούνται με υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού.
Άρθρο 2 :Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερά και προφορική και διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:
Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ θα δημοσιεύσει στον πίνακα ανακοινώσεων του ΑΣΔΑ λεπτομερή διακήρυξη των
παρόντων όρων, ενώ περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες "Ο Ημερήσιος Δημότης" Πειραιά
και "Αιγάλεω - Η Πόλη μας" Αιγάλεω, στην ιστοσελίδα του ΑΣΔΑ και στη "Διαύγεια"
Με την ανωτέρω διακήρυξη του Προέδρου θα κληθούν, όσοι επιθυμούν και ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη
δημοπρασία, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση, ήτοι από 19 Σεπτεμβρίου και
έως 30 Σεπτεμβρίου 2019 καταθέτοντας προσφορές.
Οι προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται στο Πρωτόκολλο του ΑΣΔΑ, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, σε
σφραγισμένο φάκελο και θα αποσταλούν με φροντίδα της υπηρεσίας στην αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7 του
ΠΔ 270/81.
Η επιτροπή μετά από επιτόπια έρευνα, θα κρίνει την καταλληλότητα των προσφερομένων ακινήτων και αν αυτά
πληρούν τους όρους της διακήρυξης, συντάσσονται εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη των προσφορών,
αιτιολογημένη έκθεση για το κάθε προσφερόμενο ακίνητο.
Η επιτροπή μπορεί με αιτιολογημένη έκθεσή της να αποκλείσει κάποιο ακίνητο που προσφέρεται, εφόσον δεν
καλύπτει τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Η εκτίμηση της Επιτροπής, με φροντίδα του ΑΣΔΑ, θα κοινοποιηθεί
σ΄όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον.
Όσων τα προσφερόμενα ακίνητα κριθεί ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και συνεπώς είναι
κατάλληλα για τη χρήση που τα προορίζει ο ΑΣΔΑ, θα κληθούν να λάβουν μέρος στη μειοδοτική, φανερή
δημοπρασία, η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΑΣΔΑ, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας της
δημοπρασίας.
Β. Διενέργεια δημοπρασίας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος με έγγραφο ή απόφασή του θα ορίσει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της
δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα
κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Σε αυτούς που θα αποσταλούν προσκλήσεις θα
πρέπει να παρεβρεθούν αυτοπροσώπως, ή εφόσον πρόκειται για εταιρεία, προκειμένου για προσωπικές εταιρείες
ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών, για δε κεφαλαιουχικές εξουσιοδοτημένο άτομο με απόφαση του Δ.Σ. της
Εταιρείας , την οποία, επί ποινή αποκλεισμού, θα προσκομίσει ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής του
διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα που θα υποδεχθεί από την πρόσκληση.
Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο μετά τη λήξη της, υπογράφεται από τον
μειοδότη. Η κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Άρθρο 3: Δικαιολογητικά συμμετοχής
Α. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού, κατά την πρώτη φάση της
δημοπρασίας, κυρίως φάκελο, ο οποίος θα περιέχει:
1. Υπεύθυνη Δήλωση/ αίτηση του φυσικού προσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία
θα δηλώνεται η συμμετοχή στη διαδικασία της παρούσης διακήρυξης καθώς και το ότι συμμετέχων έχει λάβει
γνώση των όρων της παρούσης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. Δηλώνεται επίσης, ότι το
ακίνητο πληροί τις προδιαγραφές της παρούσης διακήρυξης, καθώς και το ότι ο συμμετέχων αναλαμβάνει
πλήρως την ευθύνη έναντι του ΑΣΔΑ, για την ακρίβεια και την αλήθεια όλων όσων περιλαμβάνονται στον
φάκελο συμμετοχής του.
2. Η υπεύθυνη δήλωση θα υπογράφεται:
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α) για φυσικά πρόσωπα, είτε από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, είτε, εάν αυτό συμμετέχει στο διαγωνισμό μέσω
αντιπροσώπου, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού.
β) για νομικά πρόσωπα, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά. Για
την νομιμοποίησή του, απαιτείται η υποβολή με την προσφορά: I) του καταστατικού του νομικού προσώπου, οι
τροποποιήσεις αυτού και βεβαιώση της αρμόδιας αρχής ότι δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω.
II) για κοινοπραξίες, από τον κοινό εκπρόσωπο της κοινοπραξίας, III) σε περίπτωση σύμπραξης ή ένωσης
φυσικών ή νομικών προσώπων , η αίτηση συμμετοχής υπογράφεται από κάθε μέλος της σύμπραξης ή της
ένωσης αντιστοίχως ή από κοινό εκπρόσωπο εξουσιοδοτημένο με συμβολαιγραφική πράξη η οποία
συνυποβάλλεται μαζί με την προσφορά.
3. Αντίγραφο/α Δελτίου/ων Ταυτότητας του /ων φυσικού/ων προσώπου/ων ή του νομίμου εκπροσώπου
νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας ή σύμπραξης ή ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων.
4. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού
Β. Υποφάκελο τεχνικής προσφοράς, ο οποίος θα περιλαμβάνε:
1. Νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας νομίμως θεωρημένους μετά των σχετικών εν ισχύ πιστοποιητικών
υποθηκοφυλακείου ιδιοκτησίας και βαρών, καθώς και όλων των συνημμένων στους τίτλους σχεδίων, νομίμως
θεωρημένων (τοπογραφικά ή και κατόψεις).
2. Άδεια οικοδομής θεωρημένη από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, η οποία θα κατατεθεί σε επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 με θεώρηση γνησίου της υπογραφής,
από Πολιτικό Μηχανικό, για τη στατική επάρκεια του κτιρίου.
3. Πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου, στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς από
Μηχανικό οι χώροι του ακινήτου, η επιφάνεια με την επισήμανση σε τ.μ., η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά
του ακινήτου και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι η παροχή ρεύματος του
κτιρίου καλύπτει τις ανάγκες χρήσης του κτιρίου.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 ότι ο προσφέρων σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στο
όνομά του, θα αναλάβει την υποχρέωση και την δαπάνη να προβεί σε όλες τια απαιτούμενες ενέργειες και θα
προσκομίσει Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής υπηρεσίας, σχετικά με τη λήψη των
απαιτούμενων μέσων και μέτρων Ενεργητικής Πυροπροστασίας και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
σύμφωνα με το ν. 4122/13, κατηγορίας Γ΄.
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ό,τι, εάν το κτίριο έχει υποστεί βλάβες από σεισμό ή πυρκαγιά και σε
καταφατική περίπτωση θα πρέπει να προσκομισθεί η εγκεκριμένη από την υπηρεσία αποκατάστασης
σεισμοπλήκτων άδεια επισκευής/ αποκατάστασης σεισμόπληκτου, θεωρημένη από την αρμόδια υπηρεσία μετά
την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των εγκεκριμένων εργασιών επισκευής/ αποκατάστασης των βλαβών.
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, ότι παρέχονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία
διευκολύνσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας ΑμεΑ. Σε περίπτωση που απαιτηθούν πρόσθετες
εργασίες προσαρμογής του ακινήτου έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η εν λόγω προσβασιμότητα, αυτές θα πρέπει να
έχουν ολοκληρωθεί προ της παράδοσης του ακινήτου στην υπηρεσία με δαπάνες του προσφέροντος. Στην
περίπτωση κατά την οποία απαιτείται διαμόρφωση του προσφερόμενου ακινήτου, ώστε αυτό να πληροί τις
προαναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να υποβληθεί πλήρης τεχνική περιγραφή της πρότασης
διαμόρφωσης, στην οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς και θα αποτυπώνεται με σχετικά σχέδια κατόψεων το
τελικό αποτέλεσμα της διαμόρφωσης, το οποίο θα πρέπει να πληροί τους όρους της παρούσας.
7. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να συνοδεύουν την προσφορά τους με εγγυητική επιστολή μίας από τις
αναγνωρισμένες τράπεζες ποσού 1.440,00 Ευρώ (ποσού που αντιπροσωπεύει το 2% του αιτούμενου ετήσιου
μισθώματος)
Οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας έχουν ως εξής:
1. Δικαίωμα αποζημίωσης
Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της
δημοπρασίας από την Εκτελεστική Επιτροπή.
2. Σύμβαση
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με
αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του
αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.
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3. Διάρκεια Μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης με
δυνατότητα παράτασης επιπλέον τριών ετών σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Σύνδεσμο.
4. Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος
Το μίσθωμα θα κατατίθεται ανά μήνα, σε λογαριασμό του δικαιούχου.
5. Υποχρεώσεις εκμισθωτή
Ο εκμισθωτής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης να ενεργεί τις αναγκαίες επισκευές στο μίσθιο και
να επανορθώνει τις εκτός και πέραν της συνήθους χρήσης φθορές ως και να αποκαθιστά ατέλειες ή τυχόν
κακοτεχνίες και κατασκευαστικά ελαττώματα του μισθίου, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
καθ΄οιονδήποτε τρόπο ειδοποίησή του από την Υπηρεσία. Σε ότι αφορά αποκατάσταση φθορών και βλαβών
επείγουσας φύσης και κρίσιμων εγκαταστάσεων, ο εκμισθωτής οφείλει εντός 24 ωρών να ενεργήσει για την
αποκατάστασή τους. Μετά την πάροδο αυτής της προθεσμάις (10 ήμερης ή 24 ωρης) η Υπηρεσία μπορεί να
προβαίνει αυτοβούλως στην αποκατάσταση των φθορών ή βλαβών, η δε δαπάνη θα βαρύνει τον εκμισθωτή και
θα παρακρατείται από τα μισθώματα των επόμενων μηνών
6. Υποχρεώσεις μισθωτή
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια
αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση,
διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Ο μισθωτής διατηρεί το δικαίωμα όπως κατά τη διάρκεια της μίσθωσης
εκτελεί με δικά του έξοδα και κατά την κρίση του, κάθε αναγκαία μεταρρύθμιση των χώρων του μισθίου,
προκειμένου να εξυπηρετήσει καλύτερα τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιακών του μονάδων.
7. Κρατήσεις
Το μίσθωμα υπόκειται στις νόμιμες ανά περίπτωση κρατήσεις.
8. Λήξη μίσθωσης
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το
παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Ο μισθωτής δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή
για φθορές του ακινήτου που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του, σε κακή κατασκευή του ή στην
παλαιότητα αυτού ή σε τυχαίο γεγονός
9. Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση
Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.
10. Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Πρόεδρο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν μειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή ή το Διοικητικό Συμβούλιο ή την αρμόδια
Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της
δημοπρασίας
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη
σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του
αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή
της σύμβασης.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Προέδρου με τους όρους της πρώτης
διακήρυξης και δημοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της διενέργειας της δημοπρασίας,
διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση την τελευταία κατατιθέμενη προσφορά κατά την
προηγούμενη δημοπρασία.
11. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ, τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από 9:30-14:00.
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Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που
υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.
Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ A' 114/8.6.2006), όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7.6.2010) όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄/19.7.2018) 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 Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους
2019" (ΑΔΑ:ΨΞΑΘΟΡΕΓ-ΟΕΤ), που επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. 120045/37788/20.02.2019 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως ισχύει
6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΠΔ 270/81, όπως ισχύει
7. Τις υπ' αριθ.47/2019 (ΑΔΑ: ΨΦΨ6ΟΡΕΓ-ΓΟΤ) και 57/2019 (ΑΔΑ:6ΙΛΠΟΡΕΓ-ΡΗΖ) αποφάσεις της Ε.Ε
8. Την υπ' αριθ.4291/23.08.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών
8. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη μίσθωση ακίνητου για την στέγαση των υπηρεσιών του ΑΣΔΑ, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται
στο Π.Δ 270/81
Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην εισήγηση του Προέδρου
Εγκρίνει τη δημοσίευση της διακήρυξης στις εφημερίδες "Ο Ημερήσιος Δημότης" Πειραιά και "Αιγάλεω - Η
Πόλη μας" Αιγάλεω

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 91/2019 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
Η Εκτελεστική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Γιώργος Καπλάνης
Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 29/8/2019
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:
::ΔΙ.Δ.Ο .Υ.
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