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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 16ης συνεδρίασης τηςΕκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 64/2022 της Ε.Ε.

Στις 11 Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 16η συνεδρίασήτης η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής
Αθήνας, ύστερααπό πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 07/07/2022

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 το επικαιροποιημένο σχέδιο δημοσιότητας του
έργου "Ανάπτυξη οικοσυστήματος ενδυνάμωσης των εν δυνάμει επιχειρηματιών και προώθησης της δημιουργίας
νεών και νεοφυών επιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα, ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ Αττικής"» και λέει τα εξής:
Με την υπ' αριθ.98/2021 απόφαση της Ε.Ε. (ΑΔΑ:9Β52ΟΡΕΓ-3ΛΠ, ΚΗΜΔΗΣ:21ΑWRD009275802) κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα
του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Ανάπτυξη οικοσυστήματος ενδυνάμωσης των εν δυνάμει επιχειρηματιών και
προώθησης της δημιουργίας νεών και νεοφυών επιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα, ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ Αττικής". Για την
υλοποίηση των ανωτέρω υπογράψαμε την υπ' αριθμ. 5342/26.10.2021 σύμβαση (ΑΔΑ:ΨΛΞ4ΟΡΕΓ-ΚΥΥ, ΚΗΜΔΗΣ:
21SYMV009560041), μεταξύ του ΑΣΔΑ και της εταιρείας  "ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".
Στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω έργου προβλέπεται η υλοποίηση ενός  (1) Συνεδρίου  και τεσσάρων (4) Ημερίδων για την
προβολή/δημοσιότητα του Έργου.
Στις 19.05.2022, ως Αναθέτουσα Αρχή ζητήσαμε από τον Ανάδοχο του έργου να υποβάλει επικαιροποίηση του προγραμματισμού
των δράσεων φυσικής δημοσιότητας, ώστε αυτός να είναι συμβατός με τον γενικότερο συντονισμό των Δράσεων Δημοσιότητας
των Έργων της ΒΑΑ/ΟΧΕ.
Ο Ανάδοχος, στις 10.06.2022 κατέθεσε το υπ' αριθ. 3028/2022 επικαιροποιημένο πλάνο δημοσιότητας, προτείνοντας τα εξής: 
α) τη διεξαγωγή του 1ου Συνεδρίου του Έργου τον Ιανουάριο του  2023 και  τη διεξαγωγή τεσσάρων (4) ημερίδων από τον
Ιούνιο του 2022 μέχρι τον Ιούλιο του 2023.
Στις 27.06.22 με το υπ' αριθ. 3389/2022, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ως Αναθέτουσα Αρχή ζητήσαμε από τον Ανάδοχο
του έργου η πρώτη ημερίδα να πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουλίου 2022. 
Λαμβάνοντας υπόψη:
1.Την υπ' αρίθ. 13/2020 μελέτη με τίτλο"Ανάπτυξη οικοσυστήματος ενδυνάμωσης των εν δυνάμει επιχειρηματιών και προώθησης
της δημιουργίας νέων και νεοφυών επιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα, ιδίως στους τομεις της ΠΣΕΕ Αττικής"
2. Την υπ' αριθ. 5342/26-10-2021 (ΑΔΑ:ΨΛΞ4ΟΡΕΓ-ΚΥΥ, ΑΔΑΜ: 21SYMV009560041) σύμβαση
3. Το από 19.05.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Υπηρεσίας, σχετικά με την επικαιροποίηση του προγραμματισμού
των δράσεων δημοσιότητας, ώστε αυτός να είναι συμβατός με τον γενικότερο συντονισμό των Δράσεων Δημοσιότητας των
Έργων της ΒΑΑ/ΟΧΕ
4. Το με αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 3028/09.06.2022 έγγραφο της εταιρίας "ΑΠΟΨΗ ΑΕ'” για την επικαιροποίηση της Επικοινωνιακής
Στρατηγικής και το πλαίσιο Διάχυσης των Αποτελεσμάτων του Έργου
5. Το υπ' αριθ. 3389/27.06.2022, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της  Αναθέτουσας Αρχής προς την Ανάδοχη  εταιρεία
"ΑΠΟΨΗ ΑΕ"
6. Την υπ'  αριθμ. 3580/04.07.2022 εισήγηση επόπτη/υπηρεσίας του έργου
7. Το υπ'  αριθμ. 3707/07.07.2022 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης
Προτείνω να προχωρήσουμε στη λήψη της σχετικής απόφασης
Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:
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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.10/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ  περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε." (ΑΔΑ:6Ζ5ΦΟΡΕΓ-75Ο)
6. 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.
7. Την υπ' αριθ. 3725/08.07.2022 εισήγηση του Α.Τ.Π.Α
8. Την υπ' αριθ. 3580/04.07.2022 εισήγηση του επόπτη καθώς και το υπ' αριθ.3707/07.07.2022 πρακτικό της επιτροπής
παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης
9. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 

Την επικαιροποίηση του πλάνου δημοσιότητας του έργου "Ανάπτυξη Οικοστήματος Ενδυνάμωσης των εν δυνάμει
Επιχειρηματιών και Προώθησης της Δημιουργίας Νέων και Νεοφυών Καινοτόμων-μικρο Επιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα,
ιδίως στου Τομείς της ΠΣΕΕ Αττικής", σύμφωνα με το συνημμένο πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 64/2022 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

ΗΕκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 11/07/2022

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

  
  

Εσωτερική Διανομή:
::Πρόεδρο Α ΣΔΑ  
κ. Α ν δρέα Παχατουρίδη  

::Α .Τ.Π.Α .  

 Συνημμένο Αρχείο  
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