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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
 της 4ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

Αριθμός απόφασης 08/2017

Στις  06 Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου, συνήλθε στη 4η συνεδρίασή του για το έτος 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής
Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ΑΣΔΑ, κ. Ανδρέα Π. Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους
ενδιαφερόμενους όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλ. την 02/03/2017

Σύνολο μελών:20

Παρόντες:19 ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ Ι., ΖΕΝΕΤΟΣ Ν., ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ Α., ΚΑΠΛΑΝΗΣ Γ., ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ Θ., ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ
Ι, ΜΠΙΡΜΠΑΣ Δ., ΠΑΠΑΔΙΑΣ Γ., ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ Α., ΠΛΕΣΤΗΣ Α., ΣΑΡΑΝΤΗΣ Ν., ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ.,
ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ Α., ΣΧΙΖΑΣ Α., ΤΣΙΤΣΟΥ Σ., ΤΣΙΩΤΑ-ΜΑΡΚΟΥ Μ., ΦΙΛΙΠΠΟΥ Α.,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
Ι., ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ Μ.

Απόντες:01 ΓΚΙΝΗΣ Α.  

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 1ο θέμα Η.Δ περί «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ» και λέει τα εξής:
Με την υπ΄αριθ.29/2017 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:6ΦΧΩΟΡΕΓ-ΙΙΕ) καταρτίστηκε το σχέδιο του ¨Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών
του ΑΣΔΑ¨ και υποβλήθηκε για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, παραθέτοντας τα εξής:
Το 2007 με την υπ’αριθμ. 10/2007 το Δ.Σ του ΑΣΔΑ είχε εγκρίνει την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του
ΑΣΔΑ καταρτίζοντας ένα νέο σχήμα που θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες και το ρόλο του σύμφωνα με τα δεδομένα της
εποχής.
Οι ραγδαίες αλλαγές που συντελέστηκαν από τότε στην πολιτική κοινωνική και οικονομική ζωή καθιστούν επιτακτική την ανάγκη
τροποποίησης και αναμόρφωσης του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ  προκειμένου ο Σύνδεσμος να μπορεί να
αντεπεξέλθει στον αναπτυξιακό ρόλο του ως φορέας διαδημοτικής συνεργασίας των Δήμων της Δυτικής Αθήνας.
Η ενεργοποίηση του ΑΣΔΑ σε ευρείας κλίμακας συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έργα και δράσεις και ειδικότερα η
στόχευση του μετασχηματισμού του σε Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για την διαχείριση και εκτέλεση έργων και δράσεων
διαδημοτικού χαρακτήρα στη Δυτική Αθήνα στο πλαίσιο των «Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης»
επιβάλουν την τροποποίηση του Οργανισμού του με στόχο τη δημιουργία μιας δομής που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για
να καταστεί  Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, όπως αυτές ορίζονται σε αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.
Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων κρίθηκε σκόπιμο αλλά και απολύτως απαραίτητο να εκσυγχρονισθεί  άμεσα η δομή του ΑΣΔΑ
μέσω της τροποποίησης του ΟΕΥ του. Βασικός στόχος, όπως προαναφέρθηκε είναι η ανάγκη συμμετοχής του Συνδέσμου σε
προγράμματα τα οποία έχουν αναπτυξιακή δυναμική για τη γεωγραφική περιοχή της Δυτικής Αθήνας και στοχεύουν στην άμβλυνση
των  προβλημάτων των κατοίκων της. Ο ρόλος άλλωστε του ΑΣΔΑ ως φορέα διαδημοτικής συνεργασίας δεν θα μπορούσε να είναι
άλλος παρά αυτός της συνεχούς προσπάθειας για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου μέσω της διαρκούς προσπάθειας για
αναζήτηση αλλά και υλοποίηση ανάλογων δράσεων.

Για την σύνταξη του τελικού σχεδίου του νέου Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών ελήφθησαν υπ’όψιν:

Οι προτεραιότητες του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΑΣΔΑ
Το υφιστάμενο Ενωσιακό και Εθνικό νομικό πλαίσιο ως προς τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ο κάθε Ενδιάμεσος Φορέας
Διαχείρισης
Η ανάγκη βελτιστοποίησης της δράσης των υπηρεσιών του ΑΣΔΑ μέσω της εισαγωγής, εφαρμογής και παρακολούθησης
συστήματος διασφάλισης ποιότητας

Μέσω των παρεμβάσεων που αποτυπώνονται στο τελικό σχέδιο του νέου ΟΕΥ του ΑΣΔΑ, δημιουργείται μία νέα Διεύθυνση Ε.Φ.Δ., ο
ρόλος της οποίας θα είναι η διαχείριση, ο έλεγχος και η υλοποίηση του προγράμματος «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ)
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)». Ακόμη καταργούνται Διευθύνσεις και Τμήματα, τα οποία δεν ανταποκρίνεται στη νέα
κατεύθυνση που καλείται να υποστηρίξει ο ΑΣΔΑ, με στόχο πάντα την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών 
του.
Καλώ το Διοικητικό Συμβούλιο αφού ελέγξει το ανωτέρω σχέδιο να προχωρήσει στη λήψη της σχετικής απόφασης. 

Το Δ.Σ του ΑΣΔΑ, αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω στοιχεία και τα εξής:
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1. Tις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/8.6.2006), όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α΄143/28.06.2007), όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010), όπως ισχύουν
3. Την υπ΄ αριθ. 08/2016 απόφαση του Δ.Σ περί:"Ψήφισης προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2017" (ΑΔΑ:648ΛΟΠΕΓ-
ΘΝΚ) που εγκρίθηκε με το 103955/37859/20.12.16 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (αρ.πρωτ.ΑΣΔΑ 18/03.01.17)
και ισχύει σήμερα  
4. Την υπ΄αριθ. 29/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ (ΑΔΑ:6ΦΧΩΟΡΕΓ-ΙΙΕ)
5. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ, σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου και
όπως αναλυτικά περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 08/2017 των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

   

 Το Διοικητικό Συμβούλιο
 Ο Πρόεδρος     Τα  Μέλη

    

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι 06/03/2017

Ο Πρόεδρος

   Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

 

 

   

   

    Εσωτερική Διανομή:
::(2)Α ΣΔΑ -ΓΔ-ΔΤΥ (Τεχν ική) ( ) ::(4)Α ΣΔΑ -ΓΔ-ΔΙΔΟ Υ (Διοικητική/Ο ικον ομική) ( ) ::(7)Α ΣΔΑ -ΓΔ (Γεν ική Διεύθυν ση) ( ) ::Σω ματείο εργ αζομέν ω ν  Α ΣΔΑ  ( ) ::(3)Α ΣΔΑ -ΓΔ-ΔΙΠΑ Π ( )

 

Συνημμένο Αρχείο  
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