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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 13ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 46/2021 της Ε.Ε.

Στις 27 Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς σύμφωνα 
με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020), η 13η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 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 24/05/2021

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 3ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης του
χρόνου παράδοσης και τροποποίησης μεθόδου υλοποίησης ενδιάμεσων παραδοτέων της σύμβασης
του έργου "Παρατηρητήριο Αναδιάρθωσης και Προσαρμοστικότητας των Επιχειρήσεων και των
Εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας»και λέει τα εξής:
Με την 24/2020 απόφαση της Ε.Ε. (ΑΔΑ: 91Υ7ΟΡΕΓ-ΗΥ4) κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του ανοικτού διεθνούς
ηλεκτρονικούδιαγωνισμού "Παρατηρητήριο Αναδιάρθωσης και Προσαρμοστικότητας των Επιχειρήσεων και των
Εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας και κρίθηκε νόμιμη σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 22178/5843/21.04.2020
(αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1714/05.05.2020) πράξης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Για την
υλοποίηση των ανωτέρω υπογράψαμε την υπ' αριθμ.2160/26.05.2020 σύμβαση (ΑΔΑ:9ΗΚ0ΟΡΕΓ-ΙΞ0,
ΑΔΑΜ:20SYMV006774991 2020-05-27) μεταξύ του ΑΣΔΑ και της εταιρείας  "MASTER - ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".
Με το υπ΄αριθ.1658/16.04.2021(πρωτ.ΑΣΔΑ) ο ανάδοχος του έργου, κατέθεσε αίτημα προτεινόμενων
τροποποιήσεων μεθόδου υλοποιήσης και μετακίνησης του χρόνου παράδοσης ενδιάμεσων παραδοτέων της
σύμβασης, επικαλούμενος τις έκτακτες συνθήκες και τα περιοριστικά μέτρα που έχουν προκύψει λόγω του
COVID-19. Πιο συγκεκριμένα αιτείται την παράταση της ημερομηνίας υποβολής των Ενεργειών (Ε.04.1, Ε.04.2,
Ε.04.3, Ε.05.1, Ε.05.2) που αφορούν στην πρώτη φάση διενέργειας ερευνών πεδίου και περιλαμβάνονται στο
Π.7 καθώς και για τη διενέργεια των ερευνών πεδίου μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων και την ανάρτηση των
ερωτηματολογίων των ανωτέρων ερευνών σε διαδικτυακή πλατφόρμα online συμπλήρωσης.
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την υπ' αριθ. 8/2019 μελέτη με τίτλο«Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης και Προσαρμοστικότητας των
Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας»
2. Την τεχνική προσφορά της εταιρείας "MASTER - ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ" 
3. Την υπ' αριθ. 2160/26-5-2020 (ΑΔΑ: 9ΗΚ0ΟΡΕΓ-ΙΞ0, ΑΔΑΜ:20SYMV006774991 2020-05-27) σύμβαση 
4. Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.71342 (ΦΕΚ 4899/Β΄/2020), όπως ισχύει 
5. Την υπ' αριθ. 2215/23.05.2021  εισήγηση της επόπτριας του Έργου 
Προτείνω να αποδεχτούμε το αίτημα της ανωτέρω εταιρείας και να προχωρήσουμε στη λήψη της σχετικής
απόφασης.

ΑΔΑ: Ψ72ΟΟΡΕΓ-ΜΙΡ



 

 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 Α' 87/7.6.2010), όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016), όπως ισχύουν
4.Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19.7.2018), 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. 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 υπ' αριθ. 2215/23.05.2021 εισήγηση του επόπτη
8. Την υπ' αριθ. 2246/24.05.2021 εισήγηση του Α.Τ.Π.Α
9. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση της ημερομηνίας υποβολής των Ενεργειών (Ε.04.1, Ε.04.2, Ε.04.3, Ε.05.1, Ε.05.2) που
αφορούν στην πρώτη φάση διενέργειας ερευνών πεδίου  και περιλαμβάνονται στο Π.7, κατά 3 μήνες και
συγκεκριμένα μέχρι τις 27/7/2021.  

Τη διενέργεια των ερευνών πεδίου μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων
Την ανάρτηση των ερωτηματολογίων των ανωτέρων ερευνών σε διαδικτυακή πλατφόρμα online
συμπλήρωσης για λόγους διερεύνησης της ανταπόκρισης 

Η παραπάνω αλλαγή στην ημερομηνία υποβολής των ανωτέρω ενεργειών δεν επηρεάζει την συνολική διάρκεια
του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 46/2021 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 27/05/2021

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

  
  

Εσωτερική Διανομή:
::Α .Τ.Π.Α .  ::Πρόεδρο Α ΣΔΑ  

κ. Α ν δρέα Παχατουρίδη  
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