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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 12ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης 48/2022 της Ε.Ε.
Στις 26 Μαϊου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 12η 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
23/05/2022
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 έγκριση υποβολής πρότασης στο
ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο Ιnterreg ¨ΒRIGHT ¨» και λέει τα εξής:
Στόχος του προγράμματος είναι να βελτιώσει τα μέσα πολιτικής που απευθύνονται μέσω της ανταλλαγής και της
μεταφοράς εμπειριών μεταξύ των περιφερειών που συμμετέχουν. Στο πλαίσιο αυτού του έργου, θα
δημιουργηθούν περιφερειακοί κόμβοι γνώσης που, προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη ολοκληρωμένων
έργων σε αντιστοιχία με τη Νέα Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Bauhaus και τις περιφερειακές/τοπικές κοινότητες για
ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο, κοινωνικά δίκαιο, και αισθητικά ελκυστική μετάβαση, χρησιμοποιώντας την
αρχιτεκτονική, το σχεδιασμό και τον πολιτισμό ως βασικούς πόρους για βιώσιμες περιοχές. Σε κάθε εμπλεκόμενη
περιοχή προβλέπεται επίσης συνεργασία για τη συν-σχεδίαση λύσεων. Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει την
υλοποίηση 3 πιλοτικών προγραμμάτων. Αυτά τα πιλοτικά προγράμματα θα υλοποιηθούν με την παροχή
διαπεριφερειακής τεχνογνωσίας και μεταφοράς GP – με τη συμμετοχή τουλάχιστον 2 PP από διαφορετικές
περιοχές. Η ιδέα μας είναι να δημιουργήσουμε περιφερειακά hackathons (περιφερειακοί αγώνες hack-and-learn με
έμφαση στην απελευθέρωση της καινοτομίας και στη βελτίωση σύμφωνα με την πρωτοβουλία NEB ένα
συγκεκριμένο μέρος/κτήριο κ.λπ.) Η μεθοδολογία αυτών των hackathons θα πρέπει να είναι παρόμοια και να
αναπτύσσεται από τους εταίρους του ακαδημαϊκού έργου στο πλαίσιο του προγράμματος.
Το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus είναι ένα περιβαλλοντικό, οικονομικό και πολιτιστικό έργο, που στοχεύει να
συνδυάσει το σχεδιασμό, τη βιωσιμότητα, την προσβασιμότητα, την οικονομική προσιτότητα και τις επενδύσεις,
προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η πρωτοβουλία New European
Bauhaus, ξεκίνησε από την Πρόεδρο Von der Leyen στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης για το 2020,
καλεί όλους μας να φανταστούμε και να οικοδομήσουμε μαζί ένα βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς μέλλον που
είναι όμορφο για τα μάτια, το μυαλό και την ψυχή μας. . Όμορφα είναι τα μέρη, οι πρακτικές και οι εμπειρίες
που είναι:
• Εμπλουτισμός, εμπνευσμένος από την τέχνη και τον πολιτισμό, ανταποκρινόμενος σε ανάγκες πέρα από τη
λειτουργικότητα.
• Αειφόρος, σε αρμονία με τη φύση, το περιβάλλον και τον πλανήτη μας.
• Περιεκτικό, ενθαρρύνοντας έναν διάλογο μεταξύ πολιτισμών, κλάδων, φύλων και ηλικιών.
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνω να προχωρήσουμε στην λήψη της σχετικής απόφασης.
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. Το άρθρο 117 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53/11.03.2020)
7. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
• Εγκρίνει τη συμμετοχή του ΑΣΔΑ, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο «Ιnterreg ¨ΒRIGHT¨»
• Ορίζει τον Δρ. Μόσχο Π. Διαμαντόπουλου, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης του ΑΣΔΑ ως υπεύθυνο του
έργου / αρμόδιο επικοινωνίας.
• Εξουσιοδοτεί τον κ. Προέδρο του ΑΣΔΑ, Ανδρέα Π. Παχατουρίδη για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων
εγγράφων της πρότασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 48/2022 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
Η Εκτελεστική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 26/05/2022
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:
::Γεν ική Διεύθυν ση (ΓΔ) ::Πρόεδρο Α ΣΔΑ
κ. Α ν δρέα Παχατουρίδη
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