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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 7ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 35/2023 της Ε.Ε.

Στις 10 Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 7η 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
07/03/2023

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 9ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για το Παραδοτέο Π2 του έργου
"Υλοποίηση Συνοδευτικών Μέτρων ΤΕΒΑ έτους 2022-1η Φάση"» και λέει τα εξής:
Με την υπ' αριθ.93/2022 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ: 68Τ4ΟΡΕΓ-ΠΜΩ, ΚΗΜΔΗΣ: 22AWRD011453041)
κατακυρώσαμε το αποτέλεσμα του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Υλοποίηση Συνοδευτικών
Μέτρων ΤΕΒΑ έτους 2022-1η Φάση». Η ανωτέρω απόφαση κρίθηκε νόμιμη σύμφωνα με την
υπ΄αριθ.124203/01.12.2022 (αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ 6596/07.12.2022) απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Για την υλοποίηση των ανωτέρω υπογράψαμε την υπ' αριθ.
6000/07.11.2022 σύμβαση (ΑΔΑ:ΨΠΞΡΟΡΕΓ-ΓΑΝ, ΚΗΜΔΗΣ: 22SYMV011562083) μεταξύ του ΑΣΔΑ και της
εταιρείας "ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΕ" με δ.τ. METROPOLIS NET, ποσού 257.740,20€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Με την υπ' αριθ.7107/28.12.2022 (ΑΔΑ: ΩΣ04ΟΡΕΓ-3ΩΛ, ΚΗΜΔΗΣ: 22SYMV011917192) τροποποίησαμε την
ανωτέρω Σύμβαση αποκλειστικά και μόνον ως προς τη διάρκειά της και συγκεκριμένα έως τις 07.05.2023.
Με το υπ' αριθ. 88/05.01.2023 (πρωτ.ΑΣΔΑ) έγγραφο, ο ανάδοχος του έργου αιτείται αλλαγές στο Παραδοτέο
Π2 :1η Διμηνιαία έκθεση εργασιών του έργου "Υλοποίηση Συνοδευτικών Μέτρων ΤΕΒΑ έτους 2022-1η Φάση"
Αναλυτικά οι υπηρεσίες που αφορούν:
• στο Μ.1 και συγκεκριμένα στις Σ.Υ.1.2, Σ.Υ.1.3, Σ.Υ.1.4 και Σ.Υ.1.5,
• στο Μ.2 και συγκεκριμένα στη Σ.Υ.2.1,
• στο Μ.3 και συγκεκριμένα στις Σ.Υ.3.2 και Σ.Υ.3.3,
• στο Μ.4 και συγκεκριμένα στη Σ.Υ.1.4,
• στο Μ.6 και συγκεκριμένα στις Σ.Υ. 6.1, Σ.Υ.6.2 και Σ.Υ. 6.3,
Λόγω του οτι δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθούν κατά το συμβατικό δίμηνο λόγω των αργιών των
Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Θεοφανίων κατά την οποία οι παιδικοί σταθμοί και τα σχολεία, στα οποία έχει
σχεδιαστεί να υλοποιηθούν οι περισσότερες εκ των δράσεων (που αφορούν τα παιδιά), δε
λειτουργούσαν. Ομοίως, στις Σ.Υ.5.1, Σ.Υ.5.2 και Σ.Υ.5.3 του Μ.5 υλοποιήθηκαν σε πλήθος 1, 4 και 3 υπηρεσίες
αντί 4 προγραμματισμένων αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, ο σχεδιασμός, η οργάνωσή και η υλοποίησή τους
μεταφέρεται κατά το επόμενο συμβατικό δίμηνο (Π3)
Αναφορικά με το Μ.5 οι Σ.Υ.5.1, Σ.Υ.5.2 και Σ.Υ.5.3 και για τον προαναφερθέντα λόγο υλοποιήθηκαν σε πλήθος
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1, 4 και 3 υπηρεσίες αντί 4 προγραμματισμένων αντίστοιχα.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη (22PROC010870460) και συγκεκριμένα στην
Ενότητα «ΣΤ.3 Παραδοτέα και πληρωμές», του Παραρτήματος 1 - «Μελέτη Έργου», προβλέπεται  ρητά ότι «….
Όσες υπηρεσίες για αντικειμενικούς λόγους δεν αναλώνονται στο τρέχον τρίμηνο, μπορούν να μεταφέρονται στο
επόμενο, με την προϋπόθεση κατάλληλης τεκμηρίωσης. Ανάλογη τεκμηρίωση απαιτείται στην περίπτωση
αναπροσαρμογής του μίγματος των Δράσεων, με υποκατάσταση υπηρεσιών χαμηλής ζήτησης με άλλες υψηλής
ζήτησης…»
Ως εκ τούτου η αξία  του Π.2 προσδιορίστηκε στα 33.746,60€ αντί για 79.713,40€ που έπρεπε να τιμολογηθεί
σύμφωνα με το άρθρο 7 της Σύμβασης. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την υπ' αριθ. 1048/21.02.2023 εισηγήση του Επόπτη του έργου καθώς και το
υπ' αριθ. 1280/03.03.2023 πρακτικό της Επιροπής παρακολούθησης της ανωτέρω σύμβασης, προτείνω να
προχωρήσουμε στην λήψη σχετικής απόφασης.

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' 147/8.8.2016), όπως ισχύουν 
4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19.7.2018), όπως ισχύουν 
5. Την υπ' αριθ. 6000/07.11.2022 σύμβαση (ΑΔΑ: ΨΠΞΡΟΡΕΓ-ΓΑΝ, ΑΔΑΜ: 22SYMV011562083), όπως ισχύει
6. Την υπ' αριθ. 1048/21.02.2023 εισηγήση του Επόπτη του έργου καθώς και το υπ' αριθ. 1280/03.03.2023
πρακτικό της Επιροπής παρακολούθησης της ανωτέρω σύμβασης
7. Την υπ' αριθ. 10/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε."
(ΑΔΑ:6Ζ5ΦΟΡΕΓ-75Ο)
8. Την υπ' αριθ. 09/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ περί: «Ψήφισης του Προϋπολογισμού
Ο.Ε. 2023» (ΑΔΑ:90ΨΒΟΡΕΓ-ΟΟΖ), που επικυρώθηκε με την υπ' αριθ.  4663/18.01.2023 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (α.π. ΑΣΔΑ 292/19.01.2023)
9. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση     

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

• Επικυρώνει το πρακτικό (συνημμένο) της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου "Υλοποίηση Συνοδευτικών
Μέτρων ΤΕΒΑ έτους 2022-1η Φάση" και ως εκ τούτου εγκρίνει τον προσδιορισμό της αξίας του Παραδοτέου Π2
στα 33.746,60€ αντί για 79.713,40€ και την μεταφορά του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της υλοποίησης των
υπηρεσιών που δεν πραγματοποιήθηκαν  κατά το επόμενο συμβατικό δίμηνο (Π3), όπως αναλυτικά περιγράφεται
στην εισήγηση του Προέδρου.

 

 

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

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 35/2023 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 10/03/2023

Ο Πρόεδρος
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Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

  
  

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

::Α .Τ.Π.Α .  
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ΑΣΔΑ : Γενική Διεύθυνση : Διεύθυνση Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών : Τμ. Οικονομικών
Υπηρεσιών

  
Περιστέρι: 3/3/2023

   Αρ. Πρωτ.: 1280

  
 
 

 

Έργο 666 - ΕΕ -06-04-05 - Οριστικό Πρωτόκολλο για την παραλαβή του 2ου Παραδοτέου του
έργου: "Υλοποίηση Συνοδευτικών Μέτρων ΤΕΒΑ έτους 2022-1η φάση" ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του υπ'
αριθμ. 1265/03.03.2023 πρωτοκόλλου ως προς την απόφαση της επιτροπής  

 

 

Σήμερα, την 03.03.2023, μετά από την υπ’ αριθ. 249/17.01.2023 πρόσκληση, συνεδρίασε στα γραφεία του
ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37, Περιστέρι, η Επιτροπή Παρακολούθησης / Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ'
αριθμ. 17/2023 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ (ΑΔΑ: ΨΩΙΓΟΡΕΓ-ΖΜΚ), για να προβεί στην παραλαβή του 2ου
παραδοτέου του έργου: "Υλοποίηση Συνοδευτικών Μέτρων ΤΕΒΑ έτους 2022-1η φάση"

Παρόντες

1. Κατωπόδης Ανδρέας 

2. Χωματά Σοφία

3. Τασούλης Σπυρίδων

 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψη:

1. τα άρθρα 118, 208, 219 και 221 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν,

2. την υπ΄αριθμ. 6000/7.11.2022 (ΑΔΑ: ΨΠΞΡΟΡΕΓ-ΓΑΝ, ΑΔΑΜ: 22SYMV011562083) Σύμβαση παροχής
υπηρεσιών μεταξύ του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) και του φορέα
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΕ,

3. το υπ΄αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 88/05.01.2023 διαβιβαστικό της εταιρίας "ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΙΚΕ" για την υποβολή του παραδοτέου Π.2,

4. την υπ' αριθ. 110/09.01.2023 εισήγηση του επόπτη του έργου,

5. την υπ' αριθμ. 1048/21.02.2023 συμπληρωματική εισήγηση του επόπτη του έργου,

 

διαπίστωσε πως το Π.2 παρουσιάζει μεγάλη απόκλιση στο οικονομικό του σκέλος σε σχέση με τον
προγραμματισμό των πληρωμών που περιγράφεται στο άρθρο 7 της υπ' αριθμ. 6000/07.11.2022 Σύμβασης του
έργου. Σύμφωνα με την συμπληρωματική εισήγηση του επόπτη του έργου, ένα μέρος των υπηρεσιών που
έπρεπε, σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα της Σύμβασης, να πραγματοποιηθούν και να αθροιστούν στην αξία του
2ου Παραδοτέου, δεν υλοποιήθηκαν.                                  

Αναλυτικά, οι υπηρεσίες που αφορούν:
α) στο Μ.1 και συγκεκριμένα στις Σ.Υ.1.2, Σ.Υ.1.3, Σ.Υ.1.4 και Σ.Υ.1.5,
β) στο Μ.2 και συγκεκριμένα στη Σ.Υ.2.1,
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γ) στο Μ.3 και συγκεκριμένα στις Σ.Υ.3.2 και Σ.Υ.3.3,
δ) στο Μ.4 και συγκεκριμένα στη Σ.Υ.1.4,
ε) στο Μ.6 και συγκεκριμένα στις Σ.Υ. 6.1, Σ.Υ.6.2 και Σ.Υ. 6.3,

δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθούν κατά το συμβατικό δίμηνο λόγω των αργειών των Χριστουγέννων,
Πρωτοχρονιάς και Θεοφανίων κατά την οποία οι παιδικοί σταθμοί και τα σχολεία, στα οποία έχει σχεδιαστεί να
υλοποιηθούν οι περισσότερες εκ των δράσεων (που αφορούν τα παιδιά), δε λειτουργούσαν. Ομοίως, στις
Σ.Υ.5.1, Σ.Υ.5.2 και Σ.Υ.5.3 του Μ.5 υλοποιήθηκαν σε πλήθος 1, 4 και 3 υπηρεσίες αντί 4 προγραμματισμένων
αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, ο σχεδιασμός, η οργάνωσή και η υλοποίησή τους μεταφέρεται κατά το επόμενο
συμβατικό δίμηνο (Π3).

Για τους ανωτέρους λόγους η ανάδοχος εταιρεία προσδιόρισε την αξία του Π.2 στα 33.746,60€ αντί για
79.713,40€ που έπρεπε να τιμολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 της Σύμβασης.  

 

 

 

 
Τμ. Μελετών και Έργων 

Σοφία Χωματά

Τμ. Μελετών και Έργων 

Σπυρίδων Τασούλης

Τμ. Οικονομικών Υπηρεσιών 

Ανδρέας Κατωπόδης
   

 

Εσωτερική Διανομή:
::Κατω πόδης Α ν δρέας (ΔΙΔΟ Υ-ΤΟ Υ)  ::Τασούλης Σπυρίδω ν  (Τμ. Μελετώ ν  και Έ ργ ω ν )  ::Χω ματά Σοφ ία (Τ.Μ.Ε.)  
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