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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 5ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ

Αριθμός απόφασης 30/2018

Στις 26 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 5η 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 16/02/2018

Σύνολο μελών : 3

Παρόντες :        3        Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος Καπλάνης – 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 2ο θέμα της Ε.Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για έγκριση σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την αναζήτηση εταίρων παράδοσης στο πλαίσιο υποβολής πρότασης της πρωτοβουλίας
Urban Innovative Actions» και λέει τα εξής:

Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, εισηγείται στον Πρόεδρο του ΑΣΔΑ το ανωτέρω θέμα  και λέει τα
εξής:

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε την Πρωτοβουλία Urban Innovative Actions (UIA) με σκοπό τον εντοπισμό και τη
δοκιμή νέων λύσεων για την αντιμετώπιση ζητημάτων που συνδέονται με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και είναι σημαντικά σε
επίπεδο Ένωσης.
 Κύριος στόχος της Πρωτοβουλίας UIA είναι, ως εκ τούτου, να παράσχει στις αστικές αρχές σε όλη την Ευρώπη χώρο και
πόρους προκειμένου να δοκιμάσουν καινοτόμες ιδέες και να πειραματιστούν όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους
μπορούν οι ιδέες αυτές να ανταποκριθούν στην πολυπλοκότητα της πραγματικής ζωής. Τα έργα που θα λάβουν στήριξη
πρέπει να είναι καινοτόμα, ποιοτικά, να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με τη συμμετοχή βασικών ενδιαφερόμενων μερών.
 Η πρόσκληση αφορά στον εντοπισμό και τη δοκιμή νέων λύσεων για την αντιμετώπιση ζητημάτων που συνδέονται με τη
βιώσιμη αστική ανάπτυξη και είναι σημαντικά σε επίπεδο Ένωσης. Η παρούσα πρόταση συνδέεται με την προτεραιότητα
«Απασχόληση και δεξιότητες στην τοπική οικονομία».
Το προτεινόμενο Σχέδιο ολοκληρωμένης παρέμβασης περιλαμβάνει:
1. Δημιουργία «Τοπικού δικτύου προώθησης της απασχόλησης».
2. Δημιουργία «Ακαδημίας Ψηφιακών Δεξιοτήτων» για την αναβάθμιση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού σε σύνδεση με
τις τοπικές επιχειρήσεις.
3. Δημιουργία «Φυτωρίου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας» για την δημιουργία και υποστήριξη επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών του Τρίτου Τομέα.

 Το λειτουργικό υπόβαθρο των τριών σκελών του σχεδίου συντίθεται από τη γειτονιά και την τοπική επιχείρηση. Το
προτεινόμενο Σχέδιο θα υλοποιηθεί από την επικεφαλής Αστική Αρχή σε συνεργασία με άλλες συνορεύουσες αστικές αρχές
(Δήμους) και φορείς που θα συμβάλλουν στις επιμέρους δράσεις κατά περίπτωση.
 Τα βασικά οφέλη που θα προκύψουν από την σχεδιαζόμενη πρωτοβουλία σχετίζονται με την  στην άμεση αντιμετώπιση της
ανεργίας σε τοπικό επίπεδο, τη βελτίωση της θέσης και προοπτικών του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού μέσω νέων 
εργασιακών δεξιοτήτων, τη βελτίωση της παραγωγικότητας των τοπικών επιχειρήσεων με την ενίσχυση της χρήσης νέων
τεχνολογιών, τη δημιουργία μιας σημαντικής επένδυσης (Ακαδημία) και την εισροή σημαντικών πόρων που θα διαχυθούν
στην τοπική οικονομία (τουλάχιστον 2.000.000,00€). 
 Με τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα θα προκύψουν  οφέλη σε διάφορους τομείς όπως της κοινωνικής συνοχής, της
επιχειρηματικότητας,  και της συνεργασίας -  επικοινωνίας μεταξύ φορέων και Τοπικής Κοινωνίας.
 Σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος UIA οι Αστικές Αρχές θα πρέπει να επιλέξουν τους
Εταίρους Παράδοσης βάσει των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Οι Εταίροι Παράδοσης θα είναι αρμόδιοι
για την υλοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και την παραγωγή των συναφών παραδοτέων/εκροών. Πρέπει να
σημειωθεί ότι μόνο οργανισμοί που διαθέτουν νομική προσωπικότητα μπορούν να συμμετέχουν σε ένα έργο ως Εταίροι
Παράδοσης. Εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με κύριο σκοπό την ανάπτυξη και τη διαχείριση ευρωπαϊκών
προγραμμάτων δεν μπορούν να συμμετέχουν σε ένα έργο ως Εταίροι Παράδοσης.
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Ο ΑΣΔΑ, ως συντονιστής του προγράμματος και καλείται να επιλέξει τους Εταίρους Παράδοσης βάσει των αρχών της
διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και υποβάλλει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (συνημμένη) για την αναζήτηση
εταίρων παράδοσης στο πλαίσιο υποβολής πρότασης στην πρωτοβουλία UIA.
 Λαμβάνοντας υπ΄όψη τα ανωτέρω προτείνω να ληφθεί απόφαση και να εγκρίνουμε τη συμμετοχή του ΑΣΔΑ, στο
"Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Urban Innovative Actions" καθώς επίσης και το σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
(συνημμένο) για την αναζήτηση εταίρων παράδοσης στο πλαίσιο υποβολής πρότασης του ανωτέρω προγράμματος. Επίσης
προτείνω να ορίσουμε επιτροπή αξιολόγησης των ανωτέρω προτάσεων από τους υπαλλήλους του ΑΣΔΑ τους εξής:
Παρασκευά Αναστασία, Λάγαρη Δημήτρη, Τσίγκου Σοφία και αναπληρωματικά μέλη τους: Τσάκωνα Μαρία , και Κατωπόδη
Ανδρέα. 

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α, 08/06/2006) όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α, 07/06/2010) όπως ισχύουν
3 . Την υπ΄αριθ.  07/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: «Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε.»
  (ΑΔΑ:78ΔΘΟΡΕΓ-ΙΦΨ)
4. Την υπ' αριθ.  22/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: « Ψήφιση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2018»
(ΑΔΑ:Ψ24ΨΟΡΕΓ-3ΥΑ) που  εγκρίθηκε με το 109224/38463/18.01.2018  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
(αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 180/18.01.2018) όπως ισχύει.          
5. Την υπ΄αριθ.713/26.02.2018 (πρωτ.ΑΣΔΑ) εισήγηση του Α.Τ.Π.Α
6. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συμμετοχή του ΑΣΔΑ στο "Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Urban Innovative Actions". 
Εγκρίνει το σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (συνημμένο) για την αναζήτηση εταίρων παράδοσης στο
πλαίσιο υποβολής πρότασης του ανωτέρω προγράμματος
Ορίζει επιτροπή αξιολόγησης των ανωτέρω προτάσεων ως εξής:

  Τακτικά μέλη:
 1. Παρασκευά Αναστασία,ΔΕ Διοικητικών/ Γραμματέων
 2. Λαγάρη Δημήτρη, ΠΕ Διοικητικός
 3. Τσίγκου Σοφία, ΔΕ Διοικητικών/ Γραμματέων

  Αναπληρωματικά μέλη:
 1. Κατοπώδης Ανδέας, ΔΕ Διοκητικών/Γραμματέων
 2. Τσάκωνα Μαρία,ΠΕ Περιβάλλοντος/Βιολόγος 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 30/2018 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Γιώργος Καπλάνης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι 26/02/2018

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

 

   

   

    Εσωτερική Διανομή:
::Α .Τ.Π.Α . ( )
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