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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 3ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 08/2021 της Ε.Ε.

Στις 02 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 3η 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
27/01/2021

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 2ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για την έγκριση νέας παράτασης
υποβολής του Π2 του έργου  «Βελτίωση δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μέσω
Κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση και συνοδευτικές δράσεις προώθησης στην απασχόληση και
στην επιχειρηματικότητα» - Υποέργο 1 «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης
Δεξιοτήτων» και λέει τα εξής:
Με την υπ' αριθ.26/2020 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:ΨΥΘΙΟΡΕΓ-ΞΟ9) κατακυρώσαμε το αποτελέσμα του διεθνούς
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω
Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην
Επιχειρηματικότητα -  Υποέργο 1 «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», και
κρίθηκε νόμιμη σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 22177/5842/21.04.2020 (αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ
1715/05.05.2020) πράξης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Για την υλοποίηση των ανωτέρω
υπογράψαμε την υπ' αριθμ. 2159/26.05.2020 σύμβαση (ΑΔΑ:918ΓΟΡΕΓ-ΔΞΤ, ΑΔΑΜ:20SYMV006775100 2020-
05-27) του ΑΣΔΑ και της ένωσης εταιρειών "3Μ PLAN Α.Ε. - ΑΚΜΗ UNIVERSAL TRAINING ΚΔΒΜ- ΣΑΡΩΝΙΣ
ΑΤΕΒΕ- Κ.Ε.Κ -ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ- SYNERGY ΚΕΚ Α.Ε."
Με την υπ' αριθ.98/2020 απόφαση της Ε.Ε  (ΑΔΑ:ΩΦΩΧΟΡΕΓ-4ΙΟ)  εγκρίναμε την παράταση υποβολής του Π.2
: "2η Ενδιάμεση Έκθεση Υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου" του έργου «Βελτίωση Δεξιοτήτων
Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές
Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα - Υποέργο 1 «Ενέργειες Συμβουλευτικής,
Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι τις 27.01.2021
Με το υπ' αριθμ 300/21.01.2021 (πρωτ. ΑΣΔΑ) ο ανάδοχος του έργου, κατέθεσε νέο αίτημα  μετάθεσης
υποβολής του Παραδοτέου 2 του ανωτέρω έργου, κατά δύο (2) μήνες , λόγω του COVID-19, των ιδιαιτέρων
συνθηκών που εξακολουθούν να υφίστανται και καθιστούν δύσκολη  την ολοκλήρωση του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου του έργου.
Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Την με αρ. πρωτ. Κ1/55596/13.5.2020 εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων "Λειτουργία ΚΔΒΜ"
2. Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.71342 (ΦΕΚ 4899/Β'/2020), "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας", όπως ισχύει   
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3. Την υπ' αριθ. 342/26.01.2021 εισήγηση του επόπτη  του ανωτέρω έργου
Προτείνω να αποδεχτούμε το αίτημα της ένωσης εταιρειών "3Μ PLAN A.E. - ΑΚΜΗ UNIVERSAL TRAINING ΚΔΒΜ
- ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ - ΚΕΚ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - SYNERGY ΚΕΚ Α.Ε." και να εγκρίνουμε την παράταση υποβολής του
Παραδοτέου 2 κατά δύο (2) μήνες , ήτοι μέχρι τις 27.03.2021. Η αλλαγή στην ημερομηνία υποβολής του
συγκεκριμένου παραδοτέου δεν επηρεάζει την συνολική διάρκεια του έργου.
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. 11/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε."
(ΑΔΑ:7Ζ8ΓΟΡΕΓ-5ΜΕ)
5. Την υπ' αριθ. 05/2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού
έτους 2021" (ΑΔΑ:Ψ8ΕΨΟΡΕΓ-ΘΘΘ)  που εγκρίθηκε με το που επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 88275/21900
/17.11.2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (α.π. ΑΣΔΑ 5256/23.11.2020), όπως
ισχύει 
6. Την υπ' αριθ. 342/26.01.2021 εισήγηση του επόπτη
7. Την υπ' αριθ. 367/27.01.2021 εισήγηση του Α.Τ.Π.Α  
8. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
• Εγκρίνει την παράταση υποβολής του Π2 του έργου : «Βελτίωση δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε
ευπαθείς ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση και συνοδευτικές δράσεις προώθησης στην
απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα -  Υποέργο 1 «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και
Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι τις 27.03.2021

 

Η αλλαγή στην ημερομηνία υποβολής του συγκεκριμένου παραδοτέου δεν επηρεάζει την συνολική διάρκεια του
έργου

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 08/2021 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

ΗΕκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 02/02/2021

ΟΠρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

  
  

Εσωτερική Διανομή:
::Α .Τ.Π.Α .  ::Πρόεδρο Α ΣΔΑ  

κ. Α ν δρέα Παχατουρίδη  
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