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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 8ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 30/2022 της Ε.Ε.

Στις 29 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 8η 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
24/03/2022

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 έγκριση αντικατάστασης και
προσθήκης μελών στην ομάδα έργου της υπηρεσίας "Παρατηρητήριο Αναδιάρθωσης και
Προσαρμοστικότητας των Επιχειρήσεων και των εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας"» και λέει τα εξής:
Με την υπ' αριθ. 24/2020 απόφαση της Ε.Ε. (ΑΔΑ:91Υ7ΟΡΕΓ-ΗΥ4, KHMΔΗΣ:20AWRD006387580)
κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Παρατηρητήριο
Αναδιάρθωσης και Προσαρμοστικότητας των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας και
κρίθηκε νόμιμη σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 22178/5843/21.04.2020 (αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ
1714/05.05.2020) πράξης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Για την υλοποίηση των ανωτέρω
υπογράψαμε την υπ' αριθμ. 2160/26.05.2020 σύμβαση (ΑΔΑ:9ΗΚ0ΟΡΕΓ-ΙΞ0, ΚΗΜΔΗΣ:20SYMV006774991)
μεταξύ του ΑΣΔΑ και της εταιρείας  "MASTER - ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ".
Με το υπ' αριθ. 745/15.02.2022(πρωτ.ΑΣΔΑ) έγγραφο, ο ανάδοχος του έργου, αιτείται την αντικατάσταση ενός
εκ των δύο μελών της αρχικής ομάδας έργου με άτομο αναλόγων προσόντων, και την ενίσχυση της αρχικής
ομάδας έργου με την προσθήκη πέντε (5) νέων στελεχών "Σύμβουλοι Επιχειρήσεων/Παροχής Συμβουλευτικών
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Coaching/Mentoring (Σ2)", σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.6 της
διακήρυξης (αριθ.  πρωτ. 5534/22.10.2019 ΑΔΑΜ: 19PROC005740505).
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την υπ' αριθ. 1269/15.03.2022 (πρωτ. ΑΣΔΑ) εισήγηση του Επόπτη του
έργου καθώς και το υπ΄αριθ.1361/18.03.2022 (πρωτ.ΑΣΔΑ) πρακτικό της Επιτροπής
Παρακολούθησης/Παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης (συννημένο), προτείνω να προχωρήσουμε στην λήψη
απόφασης και να εγκρίνουμε: α) την αντικατάσταση ενός μέλους της αρχικής ομάδας έργου και συγκεκριμένα
της Προγραμματίστριας (Σ.5) κα Πιτσαδιώτη Εύη από την κα Μπαντέκα Σωτηρία και β) την ενίσχυση της αρχικής
ομάδας έργου με την προσθήκη πέντε (5) νέων στελεχών "Σύμβουλοι Επιχειρήσεων/Παροχής Συμβουλευτικών
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Coaching/Mentoring (Σ2)". Αναλυτικά, προστίθονται οι κ.κ. Μπίτσα Δήμητρα,
Σκρεπέτου Ακριβή, Μαλτέζου Κωνσταντίνα, Σταθοπούλου Χριστίνα και Πανούση Ιωάννα.
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
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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.10/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ  περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην
Ε.Ε." (ΑΔΑ:6Ζ5ΦΟΡΕΓ-75Ο)
6. 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)
7. Την υπ' αριθ.1269/15.03.2022 εισήγηση του Επότπτη καθώς και το υπ΄αριθ.1361/18.03.2022 πρακτικό της
Επιτροπής Παρακολούθησης/Παραλαβής του ανωτέρω έργου 
8. Το υπ' αριθ. 1424/23.03.2022 διαβιβαστικό για τα ανωτέρω
7. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει α) την αντικατάσταση ενός μέλους της αρχικής ομάδας έργου και συγκεκριμένα
της Προγραμματίστριας (Σ.5) κα Πιτσαδιώτη Εύη από την κα Μπαντέκα Σωτηρία και β) την ενίσχυση της
αρχικής ομάδας έργου με την προσθήκη πέντε (5) νέων στελεχών "Σύμβουλοι Επιχειρήσεων/Παροχής
Συμβουλευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Coaching/Mentoring (Σ2)". Αναλυτικά, προστίθονται οι κ.κ.
Μπίτσα Δήμητρα, Σκρεπέτου Ακριβή, Μαλτέζου Κωνσταντίνα, Σταθοπούλου Χριστίνα και Πανούση Ιωάννα, 
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης και Προσαρμοστικότητας των
Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας στις απαιτήσεις του Διεθνούς Ανταγωνισμού, τις
παραγωγικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τις σύγχρονες αναπτυξιακές απαιτήσεις, ιδίως στους Τομείς της
ΠΣΕΕ Αττικής (Ψηφιακές Υπογραφές  και Ανάπτυξη Διαδικυακής Πλατφόρμας)», σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 30/2022 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 29/03/2022

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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