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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 8ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 40/2020 της Ε.Ε.

Στις 12 Μαϊου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 8η 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
07/05/2020

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 Πρόεδρος εισηγείται το 4ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ' αριθ.03/2020
μελέτης ¨Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στην παρακολούθηση της προόδου των ενταγμένων πράξεων
της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας¨, επιλογή τρόπου ανάθεσης, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και
καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού» και λέει τα εξής:
Η Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (Δ.Ε.Φ.Δ.) ΑΣΔΑ και συγκεκριμένα το Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης
και Υποστήριξης, εισηγείται το ανωτέρω θέμα.
Η Δ.Ε.Φ.Δ. του ΑΣΔΑ συνέταξε και θεώρησε την υπ' αριθ.03/2020 μελέτη «Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στην
παρακολούθηση της προόδου των ενταγμένων πράξεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας» 
Το αντικείμενο της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι εξειδικευμένο και αφορά την  υποστήριξη της ΔΕΦΔ ΑΣΔΑ
στην παρακολούθηση της προόδου των ενταγμένων πράξεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας, σύμφωνα με το
ισχύον Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 και με όσα αναφέρονται στη 03/2020
θεωρημένη μελέτη της ΔΕΦΔ
Με το υπ' αριθ. 1133/11-03-2020 έγγραφό της, η Δ.Ε.Φ.Δ. του ΑΣΔΑ αιτήθηκε την έγκριση εκτέλεσης του
ανωτέρω έργου. Η αίτηση εγκρίθηκε από τον Γενικό Γραμματέα του ΑΣΔΑ και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με
αριθμό 20REQ006423904.
Με την υπ. αριθμ. 1439/09-04-2020 (ΑΔΑ: 6Φ3ΕΟΡΕΓ-Υ3Σ , ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ006596293 ) Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης εγκρίθηκε η δαπάνη για «Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στην παρακολούθηση της προόδου των
ενταγμένων πράξεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας» και η διάθεση και δέσμευση πίστωσης ποσού 55.600,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) σε βάρος του ΚΑ 72.6474.0001 του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ του
οικονομικού έτους 2020.
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνω:
-  να εγκρίνουμε την υπ' αριθ.03/2020 μελέτη της ΔΕΦΔ με τίτλο «Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στην
παρακολούθηση της προόδου των ενταγμένων πράξεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας» 
 - να εγκρίνουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας με τη μέθοδο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στον κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών για
Τεχνική Βοήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 119 του Ν. 4412/2016 (όπως ισχύει) και σύμφωνα με
την υπ. αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/3-3-2017 (ΦΕΚ 677/Β/03-03-2017) Υπουργική Απόφαση περί «Διαδικασιών
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κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης
καταλόγων προμηθευτών» 
- να καταρτίσουμε τους όρους της πρόσκλησης σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο.
-να ορίσουμε καταληκτική ημερομηνία υποβολής και αποσφάγισης των προσφορών του διαγωνισμού την
29/05/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 πμ (λήξη παράδοσης προσφορών στα γραφεία του ΑΣΔΑ,
Αρκαδίας 37-Περιστέρι)

 
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. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α, 19/07/2018) όπως ισχύουν
5. Την υπ' αριθ.11/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε."
(ΑΔΑ:7Ζ8ΓΟΡΕΓ-5ΜΕ)
6. Την υπ' αριθ.12/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους
2020" (ΑΔΑ:6ΣΟΦΟΡΕΓ-093) που εγκρίθηκε με το 132674/33336/27.01.2020  έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 427/30.01.2020)
7. Την υπ' αριθ.1618/28.04.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (Δ.Ε.Φ.Δ.) του ΑΣΔΑ
8. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

• Εγκρίνει την υπ' αριθ. 03/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ με
τίτλο:«Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στην παρακολούθηση της προόδου των ενταγμένων πράξεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ
Δυτικής Αθήνας»
• Εγκρίνει την εκτέλεση της υπηρεσίας με διαγωνισμό με τη μέθοδο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στον κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών για
Τεχνική Βοήθεια σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν.4412/2016 (όπως ισχύει)
• Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο
• Ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού
«Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στην παρακολούθηση της προόδου των ενταγμένων πράξεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ
Δυτικής Αθήνας» την 29/05/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 πμ στα γραφεία του ΑΣΔΑ (Αρκαδίας
37,Περιστέρι)
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 40/2020 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι,12/05/2020

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου
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Εσωτερική Διανομή:
::Δ.Ε.Φ .Δ.  
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