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

Αριθμός απόφασης  25/2022 της Ε.Ε.

Στις 17 Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ, πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020), η 7η 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
14/03/2022

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 3ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για την υλοποίηση της γ' φάσης
ατομικών συνεδριών συμβουλευτικής (Γ Κύκλος) και με τη μέθοδο της τηλεσυμβουλευτικής 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) καθώς και την υπ' αριθ.3831/29.07.2021 τροποποίηση αυτής (ΑΔΑ: 9ΝΟ9ΡΕΓ-2ΝΞ,
ΑΔΑΜ:21SYMV009005530 2021-07-29)μεταξύ 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' αριθμ. πρωτ. Κ1/55596/13.5.2020 εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων με θέμα "Λειτουργία
ΚΔΒΜ" τέθηκαν σε εφαρμογή μέτρα και κανόνες λειτουργίας των πιστοποημένων δομών κατάρτισης. Η
εφαρμογή των παραπάνω μέτρων αποδείχθηκε αποτελεσματική και υιοθετήθηκε από τα Κέντρα Δια Βίου
Μάθησης.   
Με την υπ' αριθ. 3599/19.07.2021, καθώς και την υπ΄αριθ.3914/04.08.2021 (ορθή επανάληψη) Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υλοποιείται ο Γ΄κύκλος του ανωτέρω προγράμματος.
Με την υπ' αριθ. 15/2022 απόφαση ΕΕ (ΑΔΑ: Ψ7Τ4ΟΡΕΓ-6ΦΜ) εγκρίναμε την υλοποίηση της β' φάσης ατομικών
συνεδριών συμβουλευτικής (Γ΄κύκλος) της Ενέργειας 1 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" με τη μέθοδο της τηλεσυμβουλευτικής.
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Με το υπ' αριθμ. 1117/03.03.2022 (πρωτ.ΑΣΔΑ) ο ανάδοχος του υποέργου, αιτείται την έγκριση υλοποίησης της
γ' φάσης ατομικών συνεδριών συμβουλευτικής του Γ' κύκλου της Ενέργειας 1, στο πλαίσιο υλοποίησης 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 με τη μέθοδο τηλεσυμβουλευτικής
Η Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω σύμβασης με το υπ΄αριθ.1148/8.03.2022 πρακτικό της, (συνημμένο)
γνωμοδοτεί θετικά για τα παραπάνω.   
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνω να αποδεχτούμε το αίτημα της ένωσης εταιρειών "3Μ PLAN Α.Ε -
ΑΚΜΗ UNIVERSAL TRAINING ΚΔΒΜ- ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ- Κ.Ε.Κ -ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ- SYNERGY ΚΕΚ Α.Ε." και να
προχωρήσουμε στην υλοποίηση  της γ' φάσης  ατομικών συνεδριών συμβουλευτικής του Γ' Κύκλου  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" με τη μέθοδο της τηλεσυμβουλευτικής.
 
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 με αρ. πρωτ. Κ1/55596/13.5.2020 εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων "Λειτουργία ΚΔΒΜ"
7. Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.55254 (ΦΕΚ 4187/Β/10-9-2021), όπως ισχύει
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1175/09.03.2022 εισήγηση του Α.Τ.Π.Α
9. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 • Την υλοποίηση της γ' φάσης (αποκλειστικά και μόνο για 10 συνεδρίες που θα πραγματοποιηθούν κατά τη
διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης)  ατομικών συνεδριών συμβουλευτικής του Γ' κύκλου όπως αυτή
αναφέρεται στην συνημμένη εισήγηση του επόπτη 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 με τη μέθοδο της τηλεσυμβουλευτικής.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  25/2022 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 17/03/2022

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου
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ΑΣΔΑ : Γενική Διεύθυνση : Διεύθυνση Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών : Τμ. Οικονομικών
Υπηρεσιών

  
Περιστέρι: 8/3/2022

   Αρ. Πρωτ.: 1148

  
 
 

 

Έργο: 387 - EE-06-04-05 Οριστικό Πρωτόκολλο Παραλαβής για την εξέταση αιτημάτων των
αναδόχων του έργου «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες ...
Επιχειρηματικότητα» - Υποέργο 1: «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης
Δεξιοτήτων»

 

 

 

Σήμερα την 8/3/2022, μετά από την υπ’ αριθ. 1104/3-3-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Επιτροπής,
συνεδρίασε στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37, Περιστέρι, η Επιτροπή Παρακολούθησης / Παραλαβής, που
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 04/2022 απόφαση της ΕΕ του ΑΣΔΑ (ΑΔΑ:ΨΕ7ΑΟΡΕΓ-ΧΡ5), για να προβεί στην
εξέταση των αιτημάτων των ανάδοχων εταιρειώντου 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» που ανατέθηκε με την υπ’ αριθμ. 990/5-3-2020 απόφαση της ΕΕ του ΑΣΔΑ(ΑΔΑ: ΨΥΘΙΟΡΕΓ-ΞΟ9,
ΑΔΑΜ: 20AWRD006388426).

Παρόντες

1. Ανδρέας Κατωπόδης   

2. Παναγιώτης Γεωργόπουλος 

3. Ροδόπη Ψαρρού

 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψη:

1. τα άρθρα 118, 208, 219 και 221 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν,

2. την με αρ. πρωτ. Κ1/55596/13.5.2020 εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων "Λειτουργία ΚΔΒΜ",

3. την υπ΄αριθ. ΚΥΑΔ1α/Γ.Π.οικ.55254 (ΦΕΚ 4187/Β/10-9-2021), όπως ισχύει,

4. τις υπ' αριθμ. 1034/28-2-2022, 1090/2-3-2022 και 1123/4-3-2022 εισήγησεις του επόπτη του έργου,

 

συμφωνεί με τις εισηγήσεις του επόπτη του έργου στα αιτήματα των ανάδοχων εταιρειών και αποδέχεται τα
ακόλουθα:

α) το αίτημα παράτασης του συνολικού χρονοδιαγράμματος του Υποέργου 1: «Ενέργειες Συμβουλευτικής,
Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» έως τις 29/07/2022, τηρώντας όλες τις απαραίτητες διατάξεις,

β) την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης που αφορά το συνολικό αριθμό των ωφελούμενων ανέργων
(ομάδας στόχου) του έργου μέχρι του αριθμού των 1.150 ωφελούμενων, όπως αυτή αποτυπώνεται στο τεχνικό
δελτίο της Πράξης,
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γ) τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης των ωφελούμενων του Γ' κύκλου αιτήσεων, που θα υλοποιηθούν
και με την εξ' αποστάσεως μέθοδο (μέθοδοι teleproctoring & THEO-re TP), στο πλαίσιο διενέργειας της Ενέργειας
3: «Εξετάσεις Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων», οπως αναλυτικά περιγράφεται στο υπ' αριθ.
πρωτ.1005/28-2-2022 έγγραφο των αναδόχων εταιρειών,

δ) το αίτημα για την υλοποίηση της Γ' φάσης των ατομικών συνεδριών συμβουλευτικής της Ενέργειας 1 (Γ'
κύκλος) και με τη μέθοδο της τηλεσυμβουλευτικής, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο υπ' αριθμ. 1117/03-03-
2022 έγγραφο των αναδόχων εταιρειών.

 

ΠΕ Γεωπόνος Αυτ. Τμ. Πολιτικής
Προστασίας 

Παναγιώτης Γεωργόπουλος

Τμ. Οικονομικών Υπηρεσιών 

Ροδόπη Ψαρρού

Τμ. Οικονομικών Υπηρεσιών 

Ανδρέας Κατωπόδης

   

 

Εσωτερική Διανομή:
::Κατω πόδης Α ν δρέας (ΔΙΔΟ Υ-ΤΟ Υ)  
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