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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 16ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 63/2022 της Ε.Ε.

Στις 11 Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 16η 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 07/07/2022

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 το επικαιροποιημένο σχέδιο δημοσιότητας του
έργου ¨Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της Δυναμικής και της Διάγωνσης 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-3ΕΒ, 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) και την υπ΄αρθιμ. 3085/15.06.2022
τροποποιητική σύμβαση (ΑΔΑ:ΨΡΞ1ΟΡΕΓ-ΣΨΣ, ΑΔΑΜ: 22SYMV010749505),  μεταξύ του ΑΣΔΑ και της εταιρείας  "DIADIKASIA
BUSINESS CONSULTING".
Στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου προβλέπεται η υλοποίηση δύο (2) Ημερίδων για την προβολή του έργου και την παρουσίαση των
ερευνών και των αποτελεσμάτων αυτών. 
Στις 19.05.2022, ως Αναθέτουσα Αρχή ζητήσαμε από τον Ανάδοχο του έργου να υποβάλει επικαιροποίηση του προγραμματισμού
των δράσεων δημοσιότητας, ώστε αυτός να είναι συμβατός με τον γενικότερο συντονισμό των Δράσεων Δημοσιότητας των
Έργων της ΒΑΑ/ΟΧΕ.
Ο Ανάδοχος, στις 06.06.2022 κατέθεσε το επικαιροποιημένο πλάνο δημοσιότητας, προτείνοντας τη διεξαγωγή της 2ης Ημερίδας
του έργου σε μία από τις ακόλουθες ημερομηνίες: 28 ή 29 ή 30/6/2022. Προκειμένου όμως να έχει ολοκληρωθεί ο δεύτερος
κύκλος ερευνών και να παρουσιαστούν τα συνολικά αποτελέσματα του έργου, ο επόπτης του έργου και η αρμόδια επιτροπή
παρακολούθησης, εισηγήθηκαν τη διεξαγωγής της 2ης Ημερίδας του έργου στις 12.07.2022.

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την υπ΄ αριθμ. 09/2019 μελέτη με τίτλο "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¨,
2. Την τεχνική προσφορά της εταιρείας "DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ",
3. Την υπ΄αριθμ. 2161/26.05.2020 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV006775231 2020-05-27) καθώς και την υπ΄αριθ.3085/15.06.2022
(ΑΔΑ:ΨΡΞ1ΟΡΕΓ-ΣΨΣ, ΑΔΑΜ: 22SYMV010749505 2022-06-15), τροποποίηση αυτής 
4.Το από 19.5.2022 mail της Υπηρεσίας σχετικά με την επικαιροποίηση του προγραμματισμού των δράσεων δημοσιότητας, ώστε
αυτός να είναι συμβατός με τον γενικότερο συντονισμό των Δράσεων Δημοσιότητας των Έργων της ΒΑΑ/ΟΧΕ
5. Το με αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 2926/06.06.2022 διαβιβαστικό της εταιρίας "DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING" για την υποβολή της
επικαιροποημένης πρότασης δημοσιότητας
6. Την υπ΄ αριθμ. 3541/01.07.2022 εισήγηση επόπτη/υπηρεσίας του έργου
7. Το υπ΄ αριθμ. 3705/07.07.2022 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης
Προτείνω να προχωρήσουμε στη λήψη της σχετικής απόφασης.  
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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' 147/08-08-2016), 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)6. 
7. Την υπ' αριθ. 3724/08.07.2022 εισήγηση του Α.Τ.Π.Α
8. Την υπ' αριθ. 3541/01.07.2022 εισήγηση του επόπτη καθώς και το υπ' αριθ.3705/07.07.2022 πρακτικό της επιτροπής
παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης
9. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την επικαιροποίηση του πλάνου δημοσιότητας του έργου "Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας,
της Δυναμικής και της Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική
Αθήνα", σύμφωνα με το συνημμένο πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 63/2022 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 11/07/2022

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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