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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 20ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 92/2021 της Ε.Ε.

Στις 30 Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ, πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020), η 20η 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
25/08/2021

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 3ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης υποβολής
παραδοτέων του έργου "Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της Δυναμικής και της
Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα, στο πλαίσιο
του ¨Εθνικού Συστήματος ΔΑΑΕ¨» και λέει τα εξής:
Με την υπ' αριθ.25/2020 απόφαση της Ε.Ε. (ΑΔΑ:9Ρ2ΥΟΡΕΓ-3Ε, ΚΗΜΔΗΣ:20ΑWRD006387598) κατακυρώθηκε
το αποτέλεσμα του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού  "Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της
Κινητικότητας, της Δυναμικής και της Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη
Δυτική Αθήνα, στο πλαίσιο του ¨Εθνικού Συστήματος ΔΑΑΕ¨ και κρίθηκε νόμιμη σύμφωνα με την υπ' αριθμ.
πρωτ. 22174/5839/22.05.2020 (αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ 2388/04.06.2020) πράξης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής. Για την υλοποίηση των ανωτέρω υπογράψαμε την υπ' αριθμ. 2161/26.05.2020
σύμβαση (ΑΔΑ:ΩΛΓΕΟΡΕΓ-ΑΞΩ, ΚΗΜΔΗΣ: 20SYMV006775231) μεταξύ του ΑΣΔΑ και της εταιρείας 
"DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING"
Με το υπ' αριθ. 3463/12.07.2021(πρωτ.ΑΣΔΑ) ο ανάδοχος του έργου, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου
κύκλου ερευνών, υπέβαλε το παραδοτέο Π.14. Προκειμένου όμως, να μπορέσει η Αναθέτουσα Αρχή, να
ενημερωθεί για την μέχρι τώρα πορεία και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τον πρώτο ολοκληρωμένο
κύκλο ερευνών και να εξεταστεί το ενδεχόμενο εξειδίκευσης και στόχευσης συγκεκριμένων θεμάτων, κατά των
δεύτερο κύκλο ερευνών, που επίκειται, προτείνουμε την παράταση κατά 2 μήνες της καταληκτικής ημερομηνίας
παράδοσης των  επόμενων παραδοτέων και συγκεκριμένα:
Το (Π.15) «Ειδική Έρευνα για τις «επιθετικές ή προωθημένες καινοτομίες» (disruptive innovation) που
συνδέονται με έξυπνες πόλεις και τις επιπτώσεις στις δεξιότητες ανέργων ή σε νέες ειδικότητες» και το (Π.16)
«5η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών»  να παραδοθούν στις 26/10/2021.
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την υπ' αριθ. 09/2019 μελέτη με τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της Δυναμικής και της
Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα, στο πλαίσιο του
¨Εθνικού Συστήματος ΔΑΑΕ¨»
2. Την τεχνική προσφορά της εταιρείας "DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING"   
3. Την υπ' αριθ. 2161/26.05.2020 (ΑΔΑ:ΩΛΓΕΟΡΕΓ-ΑΞΩ, ΚΗΜΔΗΣ: 20SYMV006775231) σύμβαση 
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4. Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.71342 (ΦΕΚ 4899/Β΄/2020), όπως ισχύει 
5. Το υπ' αριθ. 4093/23.08.2021 εισήγηση του επόπτη
Προτείνω να αποδεχτούμε το αίτημα της ανωτέρω εταιρείας και να προχωρήσουμε στη λήψη της σχετικής
απόφασης.
 
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.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016), όπως ισχύουν
4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19.7.2018), 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 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
7. Την υπ' αριθ. 4114/24.08.2021 εισήγηση του Α.Τ.Π.Α
8. Το υπ' αριθ. 4093/23.08.2021 εισήγηση του επόπτη 
9. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
•  Την παράταση της ημερομηνίας υποβολής των παραδοτέων του 2ου κύκλου ερευνών, το (Π.15) «Ειδική
Έρευνα για τις «επιθετικές ή προωθημένες καινοτομίες» (disruptive innovation) που συνδέονται με έξυπνες πόλεις
και τις επιπτώσεις στις δεξιότητες ανέργων ή σε νέες ειδικότητες» και το (Π.16) «5η Τριμηνιαία Έκθεση
Εργασιών» κατά 2 μήνες, και συγκεκριμένα μέχρι τις 26/10/2021.  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 92/2021 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

 

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι,30/08/2021

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

  
  

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

κ. Α ν δρέα Παχατουρίδη  
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: : Γενική Διεύθυνση : Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού
και Ανάπτυξης   

Περιστέρι: 23/8/2021

   Αρ. Πρωτ.: 4093

 

Προς: Α.Τ.Π.Α.

Τσάκωνα Μαρία (Α.Τ.Π.Α.)
 

 
 

 

Εισήγηση επόπτη/υπηρεσίας για τη μετάθεση υποβολής παραδοτέου του έργου «Πιλοτικές Δράσεις
Ερευνών της Κινητικότητας, της Δυναμικής και της Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της
Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα, στο πλαίσιο του “Εθνικού Συστήματος ΔΑΑΕ”»  

 

 

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν
2. Την υπ΄ αριθμ. 9/19 μελέτη με τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της Δυναμικής και

της Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα, στο πλαίσιο
του ¨Εθνικού Συστήματος ΔΑΑΕ¨» 

3. Την τεχνική προσφορά της εταιρείας "DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING"
4. Την υπ΄αριθμ. 2161/26.05.2020 σύμβαση (ΑΔΑ: ΩΛΓΕΟΡΕΓ-ΑΞΩ, ΑΔΑΜ: 20SYMV006775231 2020-05-

27)
5. Το με αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 3463/12.07.2021 διαβιβαστικό της εταιρίας "DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING"

για την υποβολή του Π.14

Σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της Δυναμικής και της
Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα, στο πλαίσιο του "Εθνικού
Συστήματος ΔΑΑΕ"» προβλέπεται η εκπόνηση δέκα οκτώ (18) ειδικών ερευνών (9 διακριτές βασικές έρευνες και
9 συμπληρωματικές που θα αποτελούν επικαιροποίηση των βασικών). Ο πρώτος κύκλος ερευνών ολοκληρώθηκε
τον Ιούλιο του 2021 με την υποβολή του παραδοτέου Π.14 και αναμένεται να ξεκινήσει ο δεύτερος κύκλος.

Προκειμένου όμως, να μπορέσει η Αναθέτουσα Αρχή, να ενημερωθεί για την μέχρι τώρα πορεία και τα
συμπεράσματα που προκύπτουν από τον πρώτο ολοκληρωμένο κύκλο ερευνών και να εξεταστεί το ενδεχόμενο
εξειδίκευσης και στόχευσης συγκεκριμένων θεμάτων, κατά των δεύτερο κύκλο ερευνών, που
επίκειται, προτείνουμε την παράταση κατα 2 μήνες της καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης των 
επόμενων παραδοτέων και συγκεκριμένα:

Το (Π.15) «Ειδική Έρευνα για τις «επιθετικές ή προωθημένες καινοτομίες» (disruptive innovation)
που συνδέονται με έξυπνες πόλεις και τις επιπτώσεις στις δεξιότητες ανέργων ή σε νέες ειδικότητες»
και το (Π.16) «5η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών» να παραδοθούν στις 26/10/2021.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει το χρονικό διάστημα αυτό να προετοιμάσει και να υποβάλλει έως τις 30/9/2021,
Απολογιστική Έκθεση προς την Αναθέτουσα Αρχή, με τη συνολική ως τώρα αποτίμηση των ερευνών που έχουν
διεξαχθεί, συμπεριλαμβανομένων των ευρημάτων, των αποτελεσμάτων και των προβλημάτων του πρώτου
κύκλου των ερευνών, καθώς και συνολική πρόταση σχεδιασμού του δεύτερου κύκλου ερευνών
(χρονοδιάγραμμα, μεθοδολογία, ερωτηματολόγια, μέγεθος και διάρθρωση δείγματος, κ.λ.π.).

Με την αλλαγή αυτή εξασφαλίζεται ο βέλτιστος σχεδιασμός, η αποτελεσματικότητα και η επίτευξη των στόχων

 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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του Έργου αφού αξιοποιούνται τα συμπεράσματα και η εμπειρία από την υλοποίηση του πρώτου κύκλου
ερευνών.

Η παραπάνω αλλαγή στην ημερομηνία υποβολής των συγκεκριμένων παραδοτέων (Π.15 & Π.16) δεν επηρεάζει
την συνολική διάρκεια του έργου και η ζητούμενη Απολογιστική Έκθεση δεν έχει οικονομικό αντικείμενο.

 

                            Η Επόπτης του Έργου                                                                                                     
                                                                                              Εγκρίνεται                                                   
                                                                                                       

 
Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

Βασιλική Γκίκα

Η Προϊσταμένη
Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

Μαρία Τσάκωνα
   

 

Εσωτερική Διανομή:
::Τσάκω ν α Μαρία (Α .Τ.Π.Α .)  ::Γκίκα Βασιλική (Α .Τ.Π.Α .)  
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