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ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. 14ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης 62/2020 της Ε.Ε.

Στις 21 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 14η 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
17/07/2020

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 5ο θέμα της Η.Δ. περί: «Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής
παρακολούθησης και παραλαβής της υπ΄αριθ.5619/2019 σύμβασης "Διοικητική και Διαχειριστική
Υποστήριξη και Υπηρεσίες Δημοσιότητας της Κ.Σ Δυτικού Τομέα Αθηνών 2018-2019"» και λέει τα
εξής:
Με την υπ' αριθ. 92/2019 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ: ΨΚΒ8ΟΡΕΓ-ΔΣΒ) κατακύρωσαμε το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού "Διοικητική και Διαχειριστική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Δημοσιότητας της Κ.Σ Δυτικού Τομέα
Αθηνών 2018-2019", και υπογράψαμε την υπ' αριθ. 5619/2019 (ΑΔΑ: 7XH7OΡΕΓ-ΩΟΚ, ΑΔΑΜ:
19SYMV005760953)  σύμβαση μεταξύ ΑΣΔΑ και της εταιρείας "ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ" με διακριτικό τίτλο (INNOLAND ΕΠΕ) διάρκειας μέχρι τις 31/12/2019
Σύμφωνα με την υπ' αριθ. Δ13/οικ./20608/469  Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1990/Β'/31-5-2019) "Τροποποίηση του
προϋπολογισμού της πράξης με τίτλο "Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και ειδών βασικής υλικής
συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ) παρατείνεται η λήξη του φυσικού  και οικονομικού αντικειμένου της
ανωτέρω πράξης.
Με την υπ αριθ.116/2019 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:6ΩΝΥΟΡΕΓ-7ΗΦ) εγκρίναμε την παράταση του συμβατικού
χρόνου της ανωτέρω σύμβασης μέχρι τις 31/07/2020, και υπογράφτηκε η υπ΄αριθ.6912/2019
(ΑΔΑ:9ΟΘΩΟΡΕΓ-105) σύμβαση. 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης/ Παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 03/2020
απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:61ΣΣΟΡΕΓ-ΧΚ8), με το υπ' αριθ.3190/15.07.2020 Πρακτικό της (συνημμένο) γνωμοδοτεί
για την τροποποίηση της υπ' αριθ. 5619/2019 (ΑΔΑ: 7XH7OΡΕΓ-ΩΟΚ, ΑΔΑΜ: 19SYMV005760953) σύμβασης
του ΑΣΔΑ, ως προς το περιεχόμενο της ΣΥ 27, λόγω εφαρμογής μέτρων περιορισμού διασποράς της πανδημίας
COVID 19.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το άρθρο 221, παρ.1, περιπτ. ζ, του Ν.4412/2016  "...στο στάδιο
της εκτέλεσης γνωμοδοτούν [σσ. τα όργανα διενέργειας διαδικασίων] για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη
σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της
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έκπτωσης του αναδόχου..."  προτείνω να προχωρήσουμε στην επικύρωση του ανωτέρω πρακτικού και ως εκ
τούτου να εκρίνουμε την τροποποίηση του περιεχόμενου της ΣΥ 27 της υπ΄αριθ.01/2019 μελέτης με
τίτλο "Διοικητική και Διαχειριστική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Δημοσιότητας της Κ.Σ Δυτικού Τομέα Αθηνών
2018-2019"
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.11/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε."
(ΑΔΑ:7Ζ8ΓΟΡΕΓ-5ΜΕ)
5. 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)   
6.Το υπ΄αριθ.3190/15.07.2020 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης/Παραλαβής 
7. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει το πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης / Παραλαβής της σύμβασης "Διοικητική και
Διαχειριστική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Δημοσιότητας της Κ.Σ. Δυτικού Τομέα Αθηνών 2018-2019", και ως
εκ τούτου την τροποποίηση του περιεχομένου της ΣΥ 37 της υπ΄αριθ.01/2019 μελέτης με
τίτλο "Διοικητική και Διαχειριστική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Δημοσιότητας της Κ.Σ Δυτικού Τομέα
Αθηνών 2018-2019" , λόγω εφαρμογής μέτρων περιορισμού διασποράς της πανδημίας COVID 19, που
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπ΄αριθ. 5619/2019 (ΑΔΑ: 7XH7OΡΕΓ-ΩΟΚ, ΑΔΑΜ:
19SYMV005760953) σύμβασης μεταξύ  του ΑΣΔΑ και της εταιρείας "ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ
ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ" με διακριτικό τίτλο (INNOLAND ΕΠΕ)  
Επικαιροποίηση από τον ανάδοχο του σχεδίου επικοινωνίας και διάδοσης των αποτελεσμάτων  του έργου
(Media & Digital plan) στο οποίο να συμπεριληφθεί διακριτή ενότητα με τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων
των  δράσεων δημοσιότητας που προτάθηκαν και υιοθετήθηκαν.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 62/2020 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 21/07/2020

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

  
  

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

κ. Α ν δρέα Παχατουρίδη  

 Συνημμένο Αρχείο  

ΑΔΑ: ΨΞ36ΟΡΕΓ-7ΞΙ



21938-GP-02968.PDF Επισκόπιση
21938-GP-03190.PDF Επισκόπιση

 

DocID: 78726 - MasterDocID: 21938 - Α πόφ αση ΕΕ  -   

javascript:__doPostBack('GridView3$ctl12$lnkDownload','')
javascript:__doPostBack('GridView3$ctl13$lnkDownload','')
ΑΔΑ: ΨΞ36ΟΡΕΓ-7ΞΙ



ΑΔΑ: ΨΞ36ΟΡΕΓ-7ΞΙ



ΑΔΑ: ΨΞ36ΟΡΕΓ-7ΞΙ



ΑΔΑ: ΨΞ36ΟΡΕΓ-7ΞΙ



ΑΔΑ: ΨΞ36ΟΡΕΓ-7ΞΙ



ΑΔΑ: ΨΞ36ΟΡΕΓ-7ΞΙ



ΑΔΑ: ΨΞ36ΟΡΕΓ-7ΞΙ


	ADA--------00003314-00078726.doc.htm
	3314-1
	3314-2

		2020-07-23T12:02:03+0300
	Athens




