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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 17ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 73/2021 της Ε.Ε.

Στις 16 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ, πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) η 17η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 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
13/07/2021

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 10ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του Π4
και του συνολικού 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 το υπ΄αριθ.2301/26-5-2021(πρωτ.ΑΣΔΑ) ο ανάδοχος κατέθεσε αίτημα παράτασης για την υποβολή του Π4
"4η Ενδιάμεση Έκθεση Υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου" του ανωτέρω έργου κατά έξι μήνες,
έως τις 26/11/2021, επικαλούμενος τα περιοριστικά μέτρα δημόσιας υγείας που οδήγησαν σε εξ' αποστάσεως
υλοποίηση κατάρτισης, συνεδριών ατομικής συμβουλευτικής και πιστοποίησης για τους ωφελούμενους του Β'
κύκλου, καθώς και την προηγούμενη παράταση υποβολής του Π3, έως τις 27/06/2021. Κατά συνέπεια των
προηγούμενων, ο ανάδοχος αιτείται, και την παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης έως τις
30/04/2022.
Η Επιτροπή Παρακολούθης της ανωτέρω σύμβασης με το  υπ΄αριθ. 3046/24.06.2021 πρακτικό της,
(συνημμένο) γνωμοδοτεί  θετικά για τα παραπάνω. 
Με το υπ΄αριθ.3133/30.6.2021 (πρωτ.ΑΣΔΑ) έγγραφο η Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης διατυπώνει
θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του ανωτέρω έργου.   
Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Την με αρ. πρωτ. Κ1/55596/13.5.2020 εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων "Λειτουργία ΚΔΒΜ"
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2. Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.29922 (ΦΕΚ 1944/Β'/2021), όπως ισχύει
3. Την υπ' αριθ. πρωτ. 2913/18.06.2021 εισήγηση του Επόπτη του έργου
4. Το υπ΄αριθ.3046/24.06.2021 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της ανωτέρω σύμβασης 
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 Π4
για το έργο ¨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¨ καθώς και την παράταση του συνολκού
χρονοδιαγράμματος της υπ΄αριθ.2159/26.05.2020 σύμβαση για το ανωτέρω έργο.
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. 2913/18.06.2021 εισήγηση του επόπτη καθώς και το υπ΄αριθ. 3046/24.06.2021 πρακτικό της
Επιτροπής Παρακολούθησης
7. Την υπ΄αριθ. 3133/30-6-2021 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης του ανωτέρω έργου
8. Την υπ' αριθ. 3309/07.07.2021 εισήγηση του Α.Τ.Π.Α
9. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση 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 Επιχειρηματικότητα"  Υποέργο 1 ¨Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και
Πιστοποίησης Δεξιοτήτων¨, έως τις 26/11/2021

Εγκρίνει την παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος της υπ΄αριθ.2159/26.05.2020 σύμβασης
(ΑΔΑ:918ΓΟΡΕΓ-ΔΞΤ, ΑΔΑΜ:20SYMV006775100 2020-05-27), αποκλειστικά και μόνο ως προς τη διάρκειά
της κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι έως τις 30/04/2022, σύμφωνα με το πρακτικό (συνημμένο) της Επιτροπής
Παρακολούθησης της ανωτέρω σύμβασης  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 73/2021 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

ΗΕκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

ΝίκοςΖενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο

 Περιστέρι, 16/07/2021

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου
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Εσωτερική Διανομή:
::Α .Τ.Π.Α .  ::Πρόεδρο Α ΣΔΑ  

κ. Α ν δρέα Παχατουρίδη  

 Συνημμένο Αρχείο  
24999-00088581.doc.htm_signed.pdf Επισκόπιση

 

DocID: 89769 - MasterDocID: 24999 - Α πόφ αση ΕΕ  -   

javascript:__doPostBack('GridView3$ctl10$lnkDownload','')
ΑΔΑ: ΨΛΗΑΟΡΕΓ-ΑΛ9



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Αρκαδίας 37, Περιστέρι, 12132

Τηλ.: 2105745826, Fax: 2105759547
www.asda.gr - info@asda.gr

  
ΑΣΔΑ : Γενική Διεύθυνση : Διεύθυνση Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών : Τμ. Οικονομικών
Υπηρεσιών

  
Περιστέρι: 24/6/2021

   Αρ. Πρωτ.: 3046

  
 
 

 
Πρακτικό Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της Σύμβασης "Ενέργειες Συμβουλευτικής,
Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων"  

 

Σήμερα, την 23/6/2021, μετά από την υπ’ αριθ. 2939/22.06.2021 πρόσκληση της Προέδρου της Επιτροπής,
συνεδρίασε στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37, Περιστέρι, η Επιτροπή Παρακολούθησης / Παραλαβής, που
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 04/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΞΣΕΟΡΕΓ-ΧΥ2), για να
γνωμοδοτήσει σχετικά με την υπ' αριθ. 2159/2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006775100) με τίτλο "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"

Παρόντες

1.Καλαντώνη Θεονύμφη
2. Παναγιώτης Γεωργόπουλος
3. Ανδρέας Κατωπόδης

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψη:

1.τον Ν. 4412/2016, αρθρ.221, παρ.1, περιτπ.ζ,  "...στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν [σσ. τα όργανα
διενέργειας διαδικασίων] για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του
συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου..."
2. την υπ' αριθ. πρωτ.2159/2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006775100 2020-05-27) σύμβαση του ΑΣΔΑ με
τίτλο « "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"
3.την υπ' αριθ. πρωτ. 2913/18-06-2021 εισήγηση του Επόπτη του έργου.

 

Γνωμοδοτούμε για την τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 2159/2020 σύμβασης, αποκλειστικά και μόνο ως προς τη
διάρκειά της και συγκεκριμένα κατά πέντε (5) μήνες, μέχρι 30.04.2022 για τους κατωτέρω λόγους, όπως
αναλυτικά αναφέρονται :

Στις 25/5/2021 ο ανάδοχος του Έργου κατέθεσε αίτημα μετάθεσης υποβολής, αφ' ενός, του Παραδοτέου 4 και,
αφ' ετέρου, του συνολικού Έργου, επικαλούμενος τις καθυστερήσεις που ανέκυψαν και εμπόδισαν την ομαλή
υλοποίησή του, λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί για τη διασπορά του  Covid-19.

Οι καθυστερήσεις αφορούν τόσο στην προηγούμενη μη έγκαιρη υποβολή του Π3 του Έργου, το οποίο
παρατάθηκε κατά τέσσερις (4) μήνες, όσο και στην αποκλειστική υλοποίηση προγραμμάτων τηλεκατάρτισης για
τους ωφελούμενους του Α' και Β' κύκλου. Συγκεκριμένα :

- η παραλαβή του 3ου συμβατικού παραδοτέου απαιτούσε την υλοποίηση του 30% του φυσικού αντικειμένου,
καθώς και τη δήλωση έναρξης προγραμμάτων κατάρτισης που αντιστοιχεί στο 80% του συνόλου των

 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ωφελουμένων. Με την υπ' αριθμ. 40/2021 απόφαση της Ε.Ε. εγκρίθηκε η παράταση υποβολής του κατά τέσσερις
μήνες, ήτοι έως τις 27/06/2021.

- ακολούθως, η παραλαβή του 4ου συμβατικού παραδοτέου απαιτεί την υλοποίηση του 30% του φυσικού
αντικειμένου και τη δήλωση έναρξης προγραμμάτων κατάρτισης που αντιστοιχεί στο 100% του συνόλου των
ωφελούμενων. Ωστόσο, τα περιοριστικά μέτρα για τη προστασία της δημόσιας υγείας και η αποκλειστική
υλοποίηση προγραμμάτων τηλεκατάρτισης είχαν ως επακόλουθο τη συγκέντρωση μικρότερου αριθμού
ωφελούμενων συγκριτικά με τον αρχικά προβλεπόμενο με βάση τις ανάγκες του πληθυσμού της Δυτικής Αθήνας.

- από το μητρώο του Α' κύκλου αιτήσεων ολοκλήρωσαν συνολικά 242 ωφελούμενοι και από το μητρώο του Β'
κύκλου 277 ωφελούμενοι είναι στη διαδικασία πιστοποίησης και γ' φάσης συμβουλευτικής. Επίσης, από το ίδιο
μητρώο 50 επιπλέον ωφελούμενοι βρίσκονται στην φάση της κατάρτισης (υλοποίηση 220 εκπαιδευτικών ωρών),
καθώς δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις να ενταχθούν νωρίτερα σε αυτήν και εκτιμάται οτι θα την έχουν
ολοκληρώσει έως τις 16/07/2021 και στη συνέχεια θα ενταχθούν σε πιστοποίηση και γ' φάση συμβουλευτικής. 

- η παράταση υποβολής του Π4 συμπαρασύρει και την παράταση, αφ' ενός, του Π5 - "Τελική Απολογιστική
Έκθεση Υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου" και, αφ' ετέρου, του συνολικού χρονοδιαγράμματος
της Σύμβασης έως τις 30/04/2022.  

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης / Παραλαβής

 

  

 

Τμ. Συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού και
Οχημάτων 

Θεονύμφη Καλαντώνη

Τμ. Οικονομικών Υπηρεσιών 

Ανδρέας Κατωπόδης

ΠΕ Γεωπόνος Αυτ. Τμ. Πολιτικής
Προστασίας 

Παναγιώτης Γεωργόπουλος
   

 

Εσωτερική Διανομή:
::Γεω ργ όπουλος Παν αγ ιώ της (Α .Τ.Π.Π.)  ::Καλαν τώ ν η Θ εον ύμφ η (Τ.Σ.Η.Ε.Ο .)  ::Κατω πόδης Α ν δρέας (ΔΙΔΟ Υ-ΤΟ Υ)  
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