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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 9ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης 39/2022 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 7ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης
του Υποέργου 3 "Συμβουλευτικές υπηρεσίες Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης και την προσέλκυση
ωφελουμένων" 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 23/2020 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ : 6NIΛOΡΕΓ-ΟΞΘ) κατακυρώσαμε το αποτέλεσμα του 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 3: "Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης και την Προσέλκυση Ωφελούμενων", και κρίθηκε νόμιμη σύμφωνα με την υπ' αριθμ.
πρωτ. 22176/5841/22.05.2020 (αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ 2387/04.06.2020) πράξης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής. Για την υλοποίηση των ανωτέρω υπογράψαμε την υπ' αριθμ. 2158/26.05.2020 σύμβαση (ΑΔΑ: 6ΨΞΟΟΡΕΓ-8ΛΨ, ΑΔΑΜ:
20SYMV006774981 2020-05-27) καθώς και την υπ' αριθμ. 4532/17.09.2021 τροποποίηση αυτής (ΑΔΑ: Ψ6Τ6ΟΡΕΓ-Τ5Ξ, ΑΔΑΜ:
21SYMV009224987 2021-09-17) μεταξύ του ΑΣΔΑ και της εταιρείας "ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε."
Σύμφωνα με την παράγραφο 4.5.2. της υπ' αριθμ. 5490/2019 Διακήρυξης (19PROC005733016 2019-10-21) η Αναθέτουσα Αρχή
μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης με μονομετή δήλωση κατά τη διάρκεια της σύμβασης, σε περίπτωση αύξησης του
αριθμού των ωφελούμενων, σύμφωνα με το Υποέργο 1 "Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων"
Με την υπ' αριθμ. 27/2022 απόφαση της Ε.Ε. (ΑΔΑ: 6ΛΔΤΟΡΕΓ-9Δ8) ενεργοποίηθηκε το δικαιώμα 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", και με την υπ' αριθμ. 1664/06.04.2022 απόφαση εγκρίθηκε η
προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το ανωτέρω έργο Α/Α 1 της Πράξης 5045662
Δεδομένης της σύνδεσης των υπηρεσιών του Υποέργου 3 "Συμβουλευτικές υπηρεσίες Υποστήριξης για την Υλοποίηση της Πράξης
και την Προσέλκυση ωφελούμενων" με το Υποέργο 1 "Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης
Δεξιοτήτων", προκύπτει η ανάγκη ενεργοποίησης της προαίρεσης και του Υποέργου 3.
Με την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης προβλέπεται αύξηση της αμοιβής του αναδόχου κατά 20.200,50 €, η οποία θα
καταβληθεί με την οριστική παραλαβή της τελικής απολογιστικής έκθεσης (Π9) του Αναδόχου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
που θα οριστεί στη σύμβαση.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω σύμβασης, αφού έλαβε υπόψη την υπ' αριθ.1536/30.03.2022 εισήγηση του επόπτη
του έργου, με το υπ' αριθ. 1747/11.04.2022 πρακτικό της, (συνημμένο) γνωμοδοτεί θετικά για τα παραπάνω.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνω να προχωρήσουμε στη λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του δικαιώματος
προαίρεσης στο πλαίσιο υλοποίησης 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 3 "Συμβουλευτικές υπηρεσίες Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης και την προσέλκυση

ΑΔΑ: 96ΟΠΟΡΕΓ-ΓΒΕ

ωφελουμένων"

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:ΩΜΓ2ΟΡΕΓΛΒ9) που επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 168637/29/12/2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (α.π.
ΑΣΔΑ 6641/30.12.2021)
7. Τις υπ' αριθμ. 2158/26.05.2020 (ΑΔΑ: 6ΨΞΟΟΡΕΓ-8Λ Ψ, ΑΔΑΜ: 20SYMV006774981 2020-05-27) και υπ'
αριθμ. 4532/17.09.2021 (ΑΔΑ: Ψ6Τ6ΟΡΕΓ-Τ5Ξ, ΑΔΑΜ: 21SYMV009224987 2021-09-17) συμβάσεις
8. Την υπ' αριθμ. 27/2022 απόφαση της Ε.Ε. (ΑΔΑ: 6ΛΔΤΟΡΕΓ-9Δ8) "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
9. Την υπ΄αριθ. 5490/2019 Διακήρυξης (19PROC005733016 2019-10-21)
10. Την υπ' αριθμ.1536/30.03.2022 εισήγηση του επόπτη του έργου καθώς και το υπ' αριθμ. 1747/11.04.2022 πρακτικό της
επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
11. Την υπ' αριθμ.1893/14.04.2022 εισήγηση του Α.Τ.Π.Α
12. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
• Την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης για το Υποέργο 3 "Συμβουλευτικές υπηρεσίες Υποστήριξης για την Υλοποίηση
της Πράξης και την Προσέλκυση ωφελούμενων" 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". Με την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης προβλέπεται αύξηση της αμοιβής του αναδόχου κατά
20.200,50 €, η οποία θα καταβληθεί με την οριστική παραλαβή της τελικής απολογιστικής έκθεσης (Π9) του Αναδόχου σύμφωνα
με το χρονοδιάγραμμα που θα οριστεί στη σύμβαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 39/2022 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
Η Εκτελεστική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας
Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι,18/04/2022
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

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