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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 6ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 18/2022 της Ε.Ε.

Στις 8 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ, πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) η  6η 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
02/03/2022

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 1ο θέμα της Ε.Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για τον πολυετή προγραμματισμό
προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2023-2026» και λέει τα εξής:
Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών,
εισηγείται το ανωτέρω θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:
1. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (114/Α΄)
2. Τις διατάξεις  του άρθρου 3 του ν. 4590/2019 Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις"
3. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ (4410/2017 Β΄)
4. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/78/οικ. 2689/21.02.2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ για τον
πολυετή προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2023-2026.
5. Την οικειοθελή αποχώρηση της νομικής Συμβούλου του ΑΣΔΑ, το έτος 2021
6. Τις επιβεβλημένες ανάγκες των υπηρεσιών του ΑΣΔΑ που αφορούν :
 α) Παρoχή νομικών υπηρεσιών και γνωμοδοτήσεων στις υπηρεσίες του Συνδέσμου
 β) Τήρηση αρχείου για τις δικαστικές αποφάσεις 
    γ) Μελετά, σχεδιάζει και επεξεργάζεται διακηρύξεις δημοπρασιών, συμφωνητικά, συμβάσεις και κάθε σχετικό
με τα θέματα έγγραφο που άπτεται της    αρμοδιότητάς του
 δ) Παρακολουθεί Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις και κάθε σχετική νομοθεσία που αφορά στη
Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις δράσεις της
 ε) Παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του ΑΣΔΑ (Δ.Σ., Ε.Ε.,
Επιτροπές , κλπ.), διασφαλίζοντας το νομότυπο των  πράξεων του ΑΣΔΑ
 στ) Παρέχει νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες του ΑΣΔΑ για τη διασφάλιση του
νομότυπου των δράσεών τους
 ζ) Εκπροσωπεί τον ΑΣΔΑ σε νομικές υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και των διοικητικών Αρχών 
7. Η αιτούμενη εργασιακή σχέση - θέση Νομικού Συμβούλου του ΑΣΔΑ υποβάλλεται μέσω του Δήμου
Περιστερίου, ως τελικού φορέα υλοποίησης 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και τα υπ' αριθ.1100,1132,1156/2022 έγγραφα του ΑΣΔΑ, σχετικά με το
θέμα, καθώς και το γεγονός ότι η αιτούμενη εργασιακή σχέση - θέση Νομικού Συμβούλου του ΑΣΔΑ μπορεί να
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υποβληθεί στο πολυετή προγραμματισμό μόνο ως μετάταξη, προτείνω, τη μη συμμετοχή του Συνδέσμου στον
πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού 2023-2026.
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.10/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ  περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην
Ε.Ε." (ΑΔΑ:6Ζ5ΦΟΡΕΓ-75Ο)
5. Την υπ' αριθ.12/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ Ο.Ε. 2022"
(ΑΔΑ:ΩΜΓ2ΟΡΕΓ-ΛΒ9) που επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 168637/29/12/2021 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (α.π. ΑΣΔΑ 6641/30.12.2021)
6. Την υπ' αριθ.1119/2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Διοκητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ
7. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης 
Τη μη συμμετοχή του Συνδέσμου στον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού
δημόσιας διοίκησης 2023-2026, όπως περιγράφεται στη εισήγηση του Προέδρου 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 18/2022 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 08/03/2022

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

  
  

Εσωτερική Διανομή:
::Πρόεδρο Α ΣΔΑ  
κ. Α ν δρέα Παχατουρίδη  

::ΔΙ.Δ.Ο .Υ.  

 Συνημμένο Αρχείο  
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