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

Αριθμός απόφασης 25/2021 της Ε.Ε.

Στις 05 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ, πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020), η 7 η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 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
02/03/2021

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 6ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης Π4 ¨3η
Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών¨ 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 3 "Συμβουλευτικές υπηρεσίες Υποστήριξης για
την υλοποίηση της Πράξης και την Προσέλκυση των Ωφελούμενων"» και λέει τα εξής:
Με την 23/2020 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ: 6ΝΙΛΟΡΕΓ-ΟΞΘ) κατακυρώσαμε το αποτέλεσμα του 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 3:
«Συμβουλευτικές υπηρεσίες Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης και την Προσέλκυση Ωφελούμενων», και
κρίθηκε νόμιμη σύμφωνα με την υπ΄αριθ.πρωτ.22176/5841/22.05.2020 (αριθ.πρωτ.ΑΣΔΑ 2387/4.6.2020)
πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Για την υλοποποίηση των ανωτέρω υπογράψαμε την
υπ΄αριθ.2158/26.05.2020 σύμβαση (ΑΔΑ: 6ΨΞΟΟΡΕΓ-8ΛΨ, ΑΔΑΜ:20SYMV006774981 2020-05-27) με την
εταιρεία "ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε".
Με το υπ΄αριθ.812/24.02.2021 (πρωτ. ΑΣΔΑ) ο ανάδοχος του έργου, αιτείται την χρονική παράταση για την
υποβολή του Παραδοτέου 4  "3η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών" κατά έναν (1) μήνα, επικαλούμενος τις
καθυστερήσεις που έχουν προκύψει στην ολοκλήρωση του προγράμματος για τον Α' κύκλο αιτήσεων και κατ'
επέκταση στην διαδικασία έναρξης της Συμβουλευτικής - Κατάρτισης για τον Β' Κύκλο αιτήσεων,λόγω της
επιβολής  των περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή διασποράς του Covid -19 
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   
3. Την υπ΄αριθ. 849/26.02.2021 εισήγηση του επόπτη  του ανωτέρω έργου
Προτείνω να αποδεχτούμε το αίτημα της εταιρείας "ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε" και να
εγκρίνουμε την παράταση υποβολής του Παραδοτέου 4 "3η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών" κατά ένα (1) μήνα ,
ήτοι μέχρι τις 27.03.2021. Η αλλαγή στην ημερομηνία υποβολής του συγκεκριμένου παραδοτέου δεν επηρεάζει
την συνολική διάρκεια του έργου.
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Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8.6.2006), όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7.6.2010) όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α, 08/08/2016) όπως ισχύουν
4. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α, 19/07/2018) όπως ισχύουν
5.Την υπ' αριθ.11/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε." (ΑΔΑ:
7Ζ8ΓΟΡΕΓ-5ΜΕ)
6. Την υπ' αριθ. 05/2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ Ο.Ε. 2021"
(ΑΔΑ:Ψ8ΕΨΟΡΕΓ-ΘΘΘ) που επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 88275/21900 /17/11/2020 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (α.π. ΑΣΔΑ 5256/23.11.2020) 
7. Την υπ΄αριθ.849/26.02.2021 εισήγηση του επόπτη του έργου 
8. Την υπ΄αριθ.870/01.03.2021 εισήγηση του Α.Τ.Π.Α.  
9. Την εισήγηση του Προέδρου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παράταση υποβολής του Παραδοτέου 4 "3η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών" του έργου
"Βελτίωση δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε
Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στη Επιχειρηματικότητα"-
Υποέργο 3 ¨Συμβουλευτικές υπηρεσίες Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης και την Προσέλκυση
Ωφελουμένων¨ κατά ένα (1) μήνα , 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 25/2021 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

ΗΕκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

ΝίκοςΖενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 05/03/2021

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

  
  

Εσωτερική Διανομή:
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: : Γενική Διεύθυνση : Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού
και Ανάπτυξης   

Περιστέρι: 26/2/2021

   Αρ. Πρωτ.: 849

 
Προς: Α.Τ.Π.Α.

 
 
 

 

Εισήγηση Επόπτη για την έγκριση παράτασης του Π.4 του έργου ""Βελτίωση δεξιοτήτων Ανέργων
που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση και συνοδευτικές
δράσεις προώθησης στην απασχόληση και στην επιχερηματικότητα" -Υποέργο 3 "Συμβουλευτικές
υπηρεσίες Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης και την Προσέλκυση των Ωφελούμενων"

 

 

Στις 24/2/2021 ο ανάδοχος του έργου κατέθεσε αίτημα χρονικής παράτασης για την υποβολή του Παραδοτέου 4
κατά έναν (1) μήνα, επικαλούμενος τις καθυστερήσεις που έχουν προκύψει από την επιβολή των περιοριστικών
μέτρων για την αποφυγή διασποράς του Covid -19, με αποτέλέσμα να καθίσταται αδύνατη η υλοποίηση μέρους
των Συμβατικών του Υποχρεώσεων για το Γ' Τρίμηνο.

Συγκεκριμένα, επικαλείται τις καθυστερήσεις που προέκυψαν στην ολοκλήρωση του προγράμματος για τον Α'
κύκλο αιτήσεων και κατ' επέκταση στην διαδικασία έναρξης της Συμβουλευτικής - Κατάρτισης για τον Β' Κύκλο
αιτήσεων. 

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν

2. Την υπ' αρίθ. 12/2019 μελέτη με τίτλο "Βελτίωση δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μέσω
Κατάρτισης, που οδηγεί σε πιστοποίηση και συνοδευτικές δράσεις προώθησης στην απασχόληση και στην
επιχερηματικότητα" - Υποέργο 3 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης και την
Προσέλκυση Ωφελούμενων»

3. Την τεχνική προσφορά της εταιρείας "ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε"

4. Την υπ' αριθ. 2158/26-5-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΞΟΟΡΕΓ-8ΛΨ, ΑΔΑΜ: 20SYMV00677981 27-5-2020) σύμβαση 

5. Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.10969/2021 (ΦΕΚ 648/Β/20-2-2021), όπως ισχύει 

6. Το με αριθ. πρωτ. ΑΣΔΑ 812/24-2-2021 έγγραφο της εταιρείας "ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε"

Εισηγούμαι

Να αποδεχτούμε το αίτημα παράτασης υποβολής του Παραδοτέου 4 "3η Τριμηνιαία έκθεση εργασιών" για έναν
(1) μήνα, ήτοι μέχρι τις 27.03.2021

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

 

                                                                                            Η Επόπτης του έργου

 

 
Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

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