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Αναρτητέο Διαύγεια
Περιστέρι: 19/5/2022
Αρ. Πρωτ.: 2548

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 10ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης 42/2022 της Ε.Ε.
Στις 16 Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 10η συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή 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
11/05/2022
Σύνολο μελών
Παρόντες

:3
: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 τη μετάθεση του συνολικού
χρονοδιαγράμματος του έργου ¨Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της Δυναμικής και
της Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα, στο
πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος ΔΑΑΕ¨» και λέει τα εξής:
Με την υπ' αριθ.25/2020 απόφαση της Ε.Ε. (ΑΔΑ:9Ρ2ΥΟΡΕΓ-3Ε, ΚΗΜΔΗΣ:20ΑWRD006387598) κατακυρώθηκε
το αποτέλεσμα του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού
"Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της
Κινητικότητας, της Δυναμικής και της Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη
Δυτική Αθήνα, στο πλαίσιο του ¨Εθνικού Συστήματος ΔΑΑΕ¨ και κρίθηκε νόμιμη σύμφωνα με την υπ' αριθμ.
πρωτ. 22174/5839/22.05.2020 (αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ 2388/04.06.2020) πράξης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής. Για την υλοποίηση των ανωτέρω υπογράψαμε την υπ' αριθμ. 2161/26.05.2020
σύμβαση (ΑΔΑ:ΩΛΓΕΟΡΕΓ-ΑΞΩ, ΚΗΜΔΗΣ: 20SYMV006775231) μεταξύ του ΑΣΔΑ και της εταιρείας
"DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING", διάρκειας 24 μηνών.
Με την 92/2021 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:ΨΞ25ΟΡΕΓ-3ΧΑ) εγκρίθηκε η παράταση της ημερομηνίας υποβολής των
παραδοτέων του 2ου κύκλου ερευνών, το (Π.15) «Ειδική Έρευνα για τις «επιθετικές ή προωθημένες
καινοτομίες» (disruptive innovation) που συνδέονται με έξυπνες πόλεις και τις επιπτώσεις στις δεξιότητες
ανέργων ή σε νέες ειδικότητες» και το (Π.16) «5η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών» κατά 2 μήνες. Η παράταση των
παραπάνω παραδοτέων έχει ως παρεπόμενο αποτέλεσμα την ανάγκη αντίστοιχου επικαιροποιημένου
χρονοπρογραμματισμού των λοιπών συμβατικών παραδοτέων, ώστε να διασφαλισθούν:
η αξιοποίηση και ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων / συμπερασμάτων/ προβλημάτων και προτάσεων που
αναδείχθηκαν με την έκτακτη Απολογιστική Έκθεση, η βέλτιστη επίτευξη των στόχων του Έργου
(χρονοπρογραμματισμός Ερευνών / Παραδοτέων δεύτερου κύκλου, προσαρμογή ερωτηματολογίων,
εξεύρεση κατάλληλου δείγματος από άποψη ποσότητας, ειδικότητας κλπ.),
η καλύτερη επεξεργασία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 2ου κύκλου ερευνών, λαμβάνοντας
υπόψη τα αποτελέσματα των ερευνών του 1ου Κύκλου, καθώς και τα συνδυαστικά ευρήματα των
ερευνών, όπως προέκυψαν από την Απολογιστική Έκθεση,
Για την υποποίηση των παραπάνω, με το υπ΄αριθ.4376/8.09.2021 (πρωτ.ΑΣΔΑ) έγγραφο ο ανάδοχος του
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έργου, υπέβαλε αίτημα χρονικής μετάθεσης των παραδοτέων που συνδέονται με το δεύτερο κύκλο ερευνών
κατά δύο (2) μήνες καθώς και την παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος της υπ΄αριθ.2161/26.05.2020
σύμβασης, ως προς τη διάρκεια της για δύο (2) μήνες και συγκεκριμένα μέχρι 27.7.2022
Η Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω σύμβασης, αφού έλαβε υπόψη την υπ΄αριθ.2112/29.04.2022
εισήγηση του επόπτη του έργου, με το υπ΄αριθ.2152/4.05.2022 πρακτικό της (συνημμένο) γνωμοδοτεί θετικά
για τα παραπάνω.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνω να προχωρήσουμε στη λήψη απόφασης για τη χρονική μετάθεση
των Π.Π.7, Π.Π.8 & Π.Π.9 κατά δύο (2) μήνες έκαστο και την τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 2161/26.05.2020
σύμβασης, ως προς τη διάρκεια της για δύο (2) μήνες και συγκεκριμένα μέχρι 27.7.2022
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. Την υπ' αριθμ. 2161/26.05.2020 (ΑΔΑ: ΩΛΓΕΟΡΕΓ-ΑΞΩ, ΑΔΑΜ: 20SYMV006775231 2020-05-27) σύμβαση
8. Την υπ' αριθ. 2244/09.05.2022 εισήγηση του Α.Τ.Π.Α
9. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη χρονική μετάθεση των Π.Π.7, Π.Π.8 & Π.Π.9 κατά δύο (2) μήνες έκαστο και την τροποποίηση
της υπ΄ αριθ. 2161/26.05.2020 σύμβασης (ΑΔΑ: ΩΛΓΕΟΡΕΓ-ΑΞΩ, ΑΔΑΜ: 20SYMV006775231 2020-0527), ως προς τη διάρκεια της για δύο (2) μήνες και συγκεκριμένα μέχρι 27.7.2022, σύμφωνα με το
πρακτικό (συνημμένο) της Επιτροπής Παρακολούθησης της ανωτέρω σύμβασης

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 42/2022 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
Η Εκτελεστική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας
Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 16/05/2022
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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Περιστέρι: 4/5/2022

ΑΣΔΑ : Γενική Διεύθυνση : Διεύθυνση Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών : Τμ. Οικονομικών
Υπηρεσιών

Αρ. Πρωτ.: 2152

Έργο 374 - EE-06-04-05- Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης / Παραλαβής για την
παράταση υποβολής των Π.Π.7, Π.Π.8 και Π.Π.9 του έργου "Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της
Κινητικοτητας...στο πλαίσιο του Εθνικού συστήματος ΔΑΑΕ"

Σήμερα την 4/5/2022 μετά από την υπ’ αριθ. 2113/29-4-2022 πρόσκληση του 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(ΑΔΑ: ΨΕ7ΑΟΡΕΓ-ΧΡ5), για να προβεί στην εξέταση
της χρονικής μετάθεσης των Π.Π.7, Π.Π.8 και Π.Π.9 καθώς και την τροποποίηση της υπ' αριθ. 2161/26-05-20
σύμβασης του έργου "Πιλοτικές δράσεις ερευνών της κινητικότητας, της δυναμικής και της διάγνωσης των
αναγκών της αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα, στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος
ΔΑΑΕ" .
Παρόντες
1. Ανδρέας Κατωπόδης
2. Παναγιώτης Γεωργόπουλος
3. Ροδόπη Ψαρρού

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψη:
1. Την υπ’ αριθμ.2161/26-5-2020 σύμβαση (ΑΔΑ: ΩΛΓΕΟΡΕΓ-ΑΞΩ, ΑΔΑΜ: 20YMV006775231),
2. τα άρθρα 118, 208, 219 και 221 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν,
3. το υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ 4376/8.09.2021 έγγραφο της εταιρείας "DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ",
4. την υπ' αριθμ. 2112/29-4-2022 εισήγηση του επόπτη του έργου,

εισηγείται την χρονική μετάθεση των Π.Π.7, Π.Π.8 & Π.Π.9 κατά δύο (2) μήνες έκαστο και την τροποποίηση της
υπ΄ αριθ. 2161/26.05.2020 σύμβασης ως προς τη διάρκεια της για δύο (2) μήνες και συγκεκριμένα μέχρι
27.7.2022.
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ΠΕ Γεωπόνος Αυτ. Τμ. Πολιτικής
Προστασίας

Τμ. Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμ. Οικονομικών Υπηρεσιών

Ροδόπη Ψαρρού

Ανδρέας Κατωπόδης

Παναγιώτης Γεωργόπουλος

Εσωτερική Διανομή:
::Γεω ργ όπουλος Παν αγ ιώ της (Α .Τ.Π.Π.) ::Ψαρρού Ροδόπη (ΔΙΔΟ Υ-ΤO Y) ::Κατω πόδης Α ν δρέας (ΔΙΔΟ Υ-ΤΟ Υ)
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Υπογραφή:
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου

Πατρώνυμο: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό

ΑΦΜ: 079381860

στο docs.gov.gr/validate
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