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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 9ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης  37/2022 της Ε.Ε.

Στις 18 Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς σύμφωνα
με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) η  9η 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 14/04/2022

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 5ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης
του Υποέργου 2  "Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων" 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"» και λέει τα εξής:
Με την υπ' αριθ. 5783/24.12.2020 απόφαση του Προέδρου (ΑΔΑ:ΩΥΕΦΟΡΕΓ-ΥΝΧ), υλοποιείται με ίδια μέσα το Υποέργο 2
"Καταβολή Εκπαιδευτικών Επιδομάτων" της Πράξης "Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω
Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα" με
κωδικό MIS (ΟΠΣ):5045662. Φορέας υλοποίησης του Υποέργου 2 είναι ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), και
περιλαμβάνει τις κατά νόμο ενέργειες καταβολής στους ωφελούμενους της Πράξης των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών
επιδομάτων. Ο Συνολικός προϋπολογισμός του Υποέργου 2, αναλύεται στην ανωτέρω απόφαση και  ανέρχεται στο ποσό των
1.170.950,00 €.    
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 11/2019 Μελέτη του Υποέργου 2 "Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων" 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", ο συνολικός προϋπολογισμός του Υποέργου δύναται να
αυξηθεί σε περίπτωση αύξησης του αριθμού των ωφελούμενων μέχρι του αριθμού των 1.200.   
Ο αριθμός των ωφελούμενων στους οποίους έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης ανέρχεται
σε 1.136 σύμφωνα με τα υποβληθέντα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα δελτία εισόδου των ωφελούμενων, με βάση
τις δηλώσεις έναρξης προγραμμάτων κατάρτισης που έχουν υποβληθεί από την έναρξη της κατάρτισης έως σήμερα. 
Η ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης αφορά μέχρι του αριθμού των 150 ωφελούμενων επιπλέον και η καταβολή των
εκπαιδευτικών επιδομάτων  εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

 Ώρες κατάρτισης  Μοναδιαίο
Κόστος/ώρα

 Ωφελούμενοι Σύνολο  Απόφαση Προέδρου
5783/2020

(ΑΔΑ: ΩΥΕΦΟΡΕΓ-ΥΝΧ )

Προαίρεση
(150

ωφελούμενοι) 

220 5,00 € 1000 1.100.000,00
€

 165.000,00 €

Ασφαλιστικές
εισφορές  70,95 € 1000 70.950,00 €     10.642,50 €

Σύνολο  1.170.950,00€  175.642,50 €

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ανωτέρω έργου, αφού έλαβε υπόψη την υπ' αριθ.1570/31.03.2022 εισήγηση του επόπτη του
έργου, με το υπ' αριθ. 1745/11.04.2022 πρακτικό της, (συνημμένο) γνωμοδοτεί θετικά για τα παραπάνω.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνω να προχωρήσουμε στη λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του δικαιώματος

ΑΔΑ: ΨΞ5ΞΟΡΕΓ-23Ψ



 

προαίρεσης στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2  "Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων" 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".

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΄147/8.8.2016), 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. Tην υπ' αριθ.27/2022 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ (ΑΔΑ:6ΛΔΤΟΡΕΓ-9Δ8) περί "Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του
δικαιώματος προαίρεσης 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¨" καθώς και την υπ'
αριθμ. 1664/06.04.2022 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το - Υποέργο 1,  Α/Α 1 της Πράξης 5045662
8. Την υπ' αριθμ. 1570/31.03.2022 εισήγηση του επόπτη του έργου καθώς και το υπ'  αριθμ. 1745/11.04.2022 πρακτικό της
επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής 
9. Την υπ'  αριθμ. 1894/14.04.2022 εισήγηση του Α.Τ.Π.Α|
10. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

• Tην ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης που αφορά στον αριθμό των ωφελούμεων ανέργων (ομάδας στόχου) για το
Υποέργο 2 "Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων" 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", μέχρι του αριθμού των 150 ωφελούμενων επιπλέον, όπως εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
 

 Ώρες κατάρτισης  Μοναδιαίο
Κόστος/ώρα

 Ωφελούμενοι Σύνολο  Απόφαση Προέδρου
5783/2020

(ΑΔΑ: ΩΥΕΦΟΡΕΓ-ΥΝΧ )

Προαίρεση
(150

ωφελούμενοι) 

220 5,00 € 1000 1.100.000,00
€

 165.000,00 €

Ασφαλιστικές
εισφορές  70,95 € 1000 70.950,00 €     10.642,50 €

Σύνολο  1.170.950,00€  175.642,50 €
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 37/2022 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 18/04/2022

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

  
  

Εσωτερική Διανομή:

ΑΔΑ: ΨΞ5ΞΟΡΕΓ-23Ψ



::Α .Τ.Π.Α .  ::Πρόεδρο Α ΣΔΑ  
κ. Α ν δρέα Παχατουρίδη  

 Συνημμένο Αρχείο  
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