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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 1ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης 07/2022 της Ε.Ε.
Στις 10 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ, πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) η 1η 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
04/01/2022
Σύνολο μελών
Παρόντες

:3
: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 7ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για έγκριση μετάθεσης
χρονοδιαγράμματος και ανακατανομής ανθρωποχρόνου του έργου "Συγκρότηση και Υποστήριξη της
Οργάνωσης και της Λειτουργίας του ¨Μηχανισμού Ανάπτυξης και Προαγωγής της
Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα¨"» και λέει τα εξής:
Με την υπ' αριθ. 99/2021 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ: 9ΘΜ4ΟΡΕΓ-ΡΧΖ) κατακυρώσαμε το αποτέλεσμα του διεθνούς
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Συγκρότηση και Υποστήριξη της Οργάνωσης και Λειτουργίας του
"Μηχανισμού Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα"» . Για την υλοποίηση των
ανωτέρω υπογράψαμε την υπ΄αριθμ. 5444/ 02.11.2021 σύμβαση (ΑΔΑ: ΨΩ35ΟΡΕΓ-ΒΡ3, ΑΔΑΜ:
21SYMV009471573 2021-11-03) του ΑΣΔΑ και της εταιρείας "PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" .
Με το υπ' αριθμ. 5857/25.11.2021 (πρωτ. ΑΣΔΑ) έγγραφο, ο ανάδοχος του έργου, αιτήθηκε την αλλαγή του
χρονοδιαγράμματος που αφορά τις Κατηγορίες Υπηρεσιών του Έργου ΚΥ-10 και ΚΥ-3 χωρίς να επηρεάζει τις
δραστηριότητες της φύσης του έργου και κατ' επέκταση χωρίς να μετατοπίζει την τελική υλοποίηση
χρονοδιαγράμματος του έργου.
Συγκεκριμένα για την παραδοτέα υπηρεσία της ΚΥ-3 που αφορά την "Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης για την
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, βελτίωσης του οικονομικού και διοικητικού περιβάλλοντος και προβολής της
Δυτικής Αθήνας ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού και τόπου εγκατάστασης νέων επιχειρήσεων" ο
ανάδοχος αιτείταιπαράταση της υποβολής του ΚΥ-3 κατά 1,5 μήνα ήτοι μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2022
σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ 5857/25-11-2021 αίτημα της εταιρείας PLANET.
Στις 20/12/2021 ο ανάδοχος του Έργου, η εταιρεία "PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" υπέβαλε νέο αίτημα ανακατανομής ανθρωποχρόνου που αφορά τα στελέχη
της ομάδας έργου προκειμένου η συνολική κατανομή του να αναταποκρίνεται στην κάλυψη αναγκών και στην
εκπόνηση του περιεχόμενου των παραδοτέων του έργου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ 6452/21-122021.
Με το υπ' αριθμ. 6615/28.12.2021 (πρωτ.ΑΣΔΑ) έγγραφο ο Επόπτης του ανωτέρω έργου, εισηγείται, την
αποδοχή του αιτήματος παράτασης της παραδοτέας υπηρεσίας ΚΥ-3που αφορά την "Εκπόνηση Στρατηγικής
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Μελέτης για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, βελτίωσης του οικονομικού και διοικητικού περιβάλλοντος
και προβολής της Δυτικής Αθήνας ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού και τόπου εγκατάστασης
νέων επιχειρήσεων" καθώς και την αποδοχή του αιτήματος ανακατανομής ανθρωποχρόνου των στελεχών της
ομάδαςέργου χωρίς να επηρεάζει τις δραστηριότητες της φύσης του έργου και διασφαλίζοντας την τελική
υλοποίηση χρονοδιαγράμματός του.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνω να ληφθεί σήμερα η σχετική για το θέμα απόφαση.
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.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19.7.2018), όπως ισχύουν
4. Την υπ' αριθ. 10/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε."
(ΑΔΑ:6Ζ5ΦΟΡΕΓ-75Ο)
5. Την υπ' αριθ. 12/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ Ο.Ε. 2022"
(ΑΔΑ:ΩΜΓ2ΟΡΕΓ-ΛΒ9) που επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 168637/29 /12/2021 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (α.π. ΑΣΔΑ 6641/30.12.2021)
6. Την με αρ. πρωτ. Κ1/55596/13.5.2020 εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων "Λειτουργία ΚΔΒΜ"
7. Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.55254 (ΦΕΚ 4187/Β/10-9-2021), όπως ισχύει
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. 6615/28.12.2021 εισήγηση του Επόπτη του έργου
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. 33/03.01.2022 εισήγηση του Α.Τ.Π.Α
10. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
• την αποδοχή του αιτήματος παράτασης της παραδοτέας υπηρεσίας ΚΥ-3 μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2022, όπως
αναφέρεται παραπάνω που αφορά την "Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης για την ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας, βελτίωσης του οικονομικού και διοικητικού περιβάλλοντος και προβολής της Δυτικής
Αθήνας ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού και τόπου εγκατάστασης νέων επιχειρήσεων"
τηρώντας όλες τις απαιτούμενες διατάξεις και διασφαλίζοντας την τελική υλοποίηση χρονοδιαγράμματος του
έργου.
• την αποδοχή του αιτήματος παράτασης ανακατανομής ανθρωποχρόνου που αφορά τα στελέχη της ομάδας
έργου προκειμένου η συνολική κατανομή του να αναταποκρίνεται στην κάλυψη αναγκών και στην εκπόνηση
του περιεχόμενου των παραδοτέων του έργου χωρίς να υφίσταται μετατόπιση στην τελική υλοποίηση
χρονοδιαγράμματος του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 07/2022 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
Η Εκτελεστική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας
Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 10/01/2022
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

ΑΔΑ: 6ΑΤΘΟΡΕΓ-ΖΛΠ

Εσωτερική Διανομή:
::Α .Τ.Π.Α . ::Πρόεδρο Α ΣΔΑ
κ. Α ν δρέα Παχατουρίδη
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: : Γενική Διεύθυνση : Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού
και Ανάπτυξης

Περιστέρι: 28/12/2021
Αρ. Πρωτ.: 6615
Προς: Α.Τ.Π.Α.

Εισήγηση επόπτη/ υπηρεσίας για την μετάθεση χρονοδιαγράμματος και ανακατανομής
ανθρωποχρόνου του έργου: «Συγκρότηση και Υποστήριξη της Οργάνωσης και Λειτουργίας του
"Μηχανισμού Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα" »
Στις 24/11/2021 ο ανάδοχος του Έργου, η εταιρεία "PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" υπέβαλε αίτημα επέκτασης του χρόνου υλοποίησης που αφορά την
Κατηγορία Υπηρεσιών του Έργου ΚΥ-3.
Συγκεκριμένα προτείνεται η αλλαγή του χρονοδιαγράμματος της παραδοτέας υπηρεσίας ΚΥ-3 που αφορά
την "Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, βελτίωσης του οικονομικού και
διοικητικού περιβάλλοντος και προβολής της Δυτικής Αθήνας ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού
και τόπου εγκατάστασης νέων επιχειρήσεων" ο ανάδοχος αιτείται χρονική παράταση κατά 1,5 μήνα ήτοι μέχρι
τις 15 Φεβρουαρίου 2022 σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ 5857/25-11-2021 αίτημα της εταιρείας
PLANET.
Στις 20/12/2021 ο ανάδοχος του Έργου, η εταιρεία "PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" υπέβαλε νέο αίτημα ανακατανομής ανθρωποχρόνου πο αφορά τα στελέχη της
ομάδας έργου προκειμένου η συνολική κατανομή του να αναταποκρίνεται στην κάλυψη αναγκών και στην
εκπόνηση του περιεχόμενου των παραδοτέων του έργου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ 6452/21-122021.
Ο ανάδοχος, συνεπώς, αιτείται την παράταση υποβολής των υπηρεσιών του ΚΥ-3 και την ανακατανομή
ανθρωποχρόνου της ομάδας στελεχών του έργου χωρίς να επηρεάζει τις δραστηριότητες της φύσης του έργου
και κατ' επέκταση χωρίς να μετατοπίζει την τελική υλοποίηση χρονοδιαγράμματος του έργου.
Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν
2. Την υπ΄ αριθμ. 06/2020 μελέτη με τίτλο «Συγκρότηση και Υποστήριξη της Οργάνωσης και Λειτουργίας του
"Μηχανισμού Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα"»
3. Την τεχνική προσφορά της εταιρείας "PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"
4 Την υπ΄αριθμ. 5444/2-11-2021 σύμβαση (ΑΔΑ: ΨΩ35ΟΡΕΓ-ΒΡ3), ΑΔΑΜ: 21SYMV009471573 2021-11-03)
5. Την με αρ. πρωτ. Κ1/55596/13.5.2020 εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων "Λειτουργία ΚΔΒΜ"
6. Την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.29922 (ΦΕΚ 1944/Β/13-5-2021), όπως ισχύει
7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ 5857/25-11-2021 αίτημα της εταιρείας "PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" για την μετάθεση του χρονοδιαγράμματος της υπηρεσίας ΚΥ-10 και ΚΥ-3
8. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ 5880/25-11-2021 εισηγητικό του ΑΣΔΑ προς Ε.Ε. για την μετάθεση του
χρονοδιαγράμματος της υπηρεσίας ΚΥ-10 και των κατηγοριών της και ΚΥ-3
9. Την υπ΄αριθμ. 119/2021 απόφαση της Ε.Ε. που αφορά την έγκριση της μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος
της υπηρεσίας ΚΥ-10 και των κατηγοριών της
10.Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ 6452/21-12-2021 αίτημα της εταιρείας "PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" που αφορά την ανακατανομή ανθρωποχρόνου της ομάδας στελεχών του
έργου

Εισηγούμαι
την αποδοχή του αιτήματος παράτασης της παραδοτέας υπηρεσίας ΚΥ-3 που αφορά την "Εκπόνηση Στρατηγικής
Μελέτης για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, βελτίωσης του οικονομικού και διοικητικού περιβάλλοντος
και προβολής της Δυτικής Αθήνας ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού και τόπου εγκατάστασης
νέων επιχειρήσεων" σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο με αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ 5857/25-11-2021 αίτημα της
εταιρείας "PLANET" και την αποδοχή του αιτήματος της ανακατανομής ανθρωποχρόνου της ομάδας στελεχών
του έργου προκειμένου να ανταποκριθεί στην υλοποίηση των παραδοτέων του έργου και χωρίς να αλλάζει την
τελική υλοποίηση χρονοδιαγράμματος του έργου σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο με αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ
6452/21-12-2021 αίτημα της εταιρείας "PLANET" .

Η Επόπτρια του Έργου

Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Στέλλα Μενεγή

Η Προϊσταμένη
Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Μαρία Τσάκωνα
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