
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Αρκαδίας 37, Περιστέρι, 12132

Τηλ.: 2105745826, Fax: 2105759547
www.asda.gr - info@asda.gr

  Αναρτητέο Διαύγεια 

  Περιστέρι: 28/5/2021

   Αρ. Πρωτ.: 2346

  
 
 

  

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

Αριθμός απόφασης 49/2021 της Ε.Ε.

Στις 27 Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ, 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 Πρόεδρος εισηγείται το 6ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ' αριθ. 06/2020
μελέτης "Συγκρότηση και Υποστήριξη της Οργάνωσης και Λειτουργίας του ¨Μηχανισμού Ανάπτυξης
και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα¨", κατάρτιση των όρων διακήρυξης και
καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού» και λέει τα εξής:
Με την υπ'  αριθ. 35/2020 απόφαση της Ε.Ε. (ΑΔΑ:60ΘΖΟΡΕΓ-ΛΓΩ) αποδεχτήκαμε τους όρους της υπ' 
αριθ.362/27.01.2020 πρόσκλησης με κωδικό ΑΣΔΑ_24 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3815 και εγκρίναμε την υποβολή της
πράξης με τίτλο «Μηχανισμός Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα" στο
πλαίσιο του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος "Αττική 2014-2020" καθώς και την υπογραφή Μνημονίου
συνεργασίας μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμων Αγίων Αναργύρων-Καματερού και Αιγάλεω».
Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (ΑΤΠΑ) συνέταξε και θεώρησε την υπ' αριθ. 06/2020
μελέτη με τίτλο "Συγκρότηση και Υποστήριξη της Οργάνωσης και Λειτουργίας του ¨Μηχανισμού Ανάπτυξης και
Προαγωγής της Επιχειρηματικότηταςστη Δυτική Αθήνα¨", προϋπολογισμού 594.896,82 € με ΦΠΑ. 
Στις 30/04/2020 (ID 99767) υποβάλαμε το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5063568 στην
Διεύθυνση Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης. Ακολούθησαν τα από 28.07.2020 και 11.12.2020 απεσταλμένα (μέσω της
επικοινωνίας ΟΠΣ) συμπληρωματικά στοιχεία του Τ.Δ.Π.
Η  Διεύθυνση  Ενιαίου  Φορέα  Διαχείρισης,  με την υπ' αριθμ. 5737/23-12-2020 (ΑΔΑ:Ψ4ΞΣΟΡΕΓ-9ΔΚ) απόφαση
της, ενέταξε την ανωτέρω Πράξη στον Άξονα Προτεραιότητας (03) «Ενίσχυσητης Ανταγωνιστικότητας και της
Εξωστρέφειας των ΜΜΕ - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση επενδύσεων
και προαγωγή της καινοτόμου επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020».

Mε την υπ' αριθ.2149/19.05.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:62ΔΓΟΡΕΓ-Τ3Η,
KΗΜΔΗΣ:21REQ008636914) εγκρίθηκε η δαπάνη της ανωτέρω υπηρεσίας και η διάθεση πίστωσης ποσού
200.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 70.6474.0024 του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ του οικονομικού έτους 2021.
Στη συνέχεια το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (ΑΤΠΑ) συνέταξε το σχέδιο διακήρυξης του
διαγωνισμού (συνημμένο) προκειμένου να προχωρήσουμε στην κατάρτιση των όρων διακήρυξης και στον
καθορισμό ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός θα
πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

ΑΔΑ: 64ΤΤΟΡΕΓ-ΚΞΡ



 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,προτείνω:  
- να εγκρίνουμε την υπ' αριθ. 06/2020 μελέτη του Α.Τ.Π.Α με τίτλο "Συγκρότηση και Υποστήριξη της
Οργάνωσης και Λειτουργίας του ¨Μηχανισμού Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική
Αθήνα¨"
- να εγκρίνουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας με διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό  διαγωνισμό
- να καταρτίσουμε τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο
- να ορίσουμε ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού "Συγκρότηση και Υποστήριξη της
Οργάνωσης και Λειτουργίας του ¨Μηχανισμού Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική
Αθήνα¨" την 06/07/2021 ημέρα Τρίτη, και ημερομηνία αποσφράγισης την 09/07/2021 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 10:00 στα γραφεία του ΑΣΔΑ. 

 

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Tις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/08.06.2006), όπως ισχύουν
2. Tις διατάξεις του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α' 87/07.06.2010), όπως ισχύουν
3. Tις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α, 08/08/2016), όπως ισχύουν
4. Tις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α, 19/07/2018), όπως ισχύουν
5. Tις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α') «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
6. Την υπ' αριθ. 2302/26.05.2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
7. Την υπ' αριθ. 06/2020 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
8. Την υπ' αριθ. 11/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε."

(ΑΔΑ:7Ζ8ΓΟΡΕΓ-5ΜΕ)
9. 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

10. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση                                                               
                                                                                                                                                         

                                                                                         

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

• Εγκρίνει την υπ' αριθ 06/2020 μελέτη του Α.Τ.Π.Α με τίτλο : "Συγκρότηση και Υποστήριξη της Οργάνωσης και
Λειτουργίας του ¨Μηχανισμού Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα¨"
• Εγκρίνει την εκτέλεση της υπηρεσίας με διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό
• Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο
• Ορίζει ως ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού  "Συγκρότηση και Υποστήριξη της
Οργάνωσης και Λειτουργίας του ¨Μηχανισμού Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική
Αθήνα¨" την 06/07/2021 ημέρα Τρίτη, και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 09/07/2021 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία του ΑΣΔΑ

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 49/2021 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
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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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