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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 19ης συνεδρίασης τηςΕκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 79/2022 της Ε.Ε.

Στις 09 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 19η 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 06/09/2022

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 4ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης στο ευρωπαϊκό
ερευνητικό έργο με τίτλο ¨SOTERIA¨ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ¨HORIZON¨»και λέει τα εξής:
Η Γενική Διεύθυνση εισηγείται στον Πρόεδρο του ΑΣΔΑ ανωτέρω θέμα και λέει τα εξής:
Ο ΑΣΔΑ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης«HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-03: Best practic-es on and piloting insurance solutions for
climate adaptation in EU regions and communities» του ευρωπαϊκούπρογράμματος«HORIZON», προτείνεται να συμμετέχει
ως ισότιμος εταίρος στην πρόταση με τίτλο «SOlutions and TEchnologies for Regions through Insurance for climate Adaptation
(SOTERIA)» και η οποία χρηματοδοτείται 100% από την ευρωπαϊκή επιτροπή.
Η συνολική χρηματοδότηση για τον ΑΣΔΑ εκτιμάται να ανέλθει σε περίπου 100.000,00€, ενώ στο ίδια πρόταση θα συμμετέχει και
ο Δήμος Αιγάλεω ως «Associated Partner».
Αντικείμενο του ερευνητικού έργου «SOTERIA» είναι η δημιουργία νέων λύσεων και βέλτιστων πρακτικών για την υποστήριξη της
κλιματικής προσαρμογής στις πόλεις,περιφέρειες και κοινότητες της ΕΕ. Ιδιαίτερη έμφαση στην υποβληθείσα ερευνητική πρόταση
θα δοθεί στη δημιουργία λύσεων κινδύνων που σχετίζονταιμε ακραία καιρικά φαινόμενα και την κλιματική αλλαγή με έμφαση σε
λύσεις που θα υποστηρίξουν την προσαρμογή και ιδιαίτερα σε λύσεις βασισμένες στη φύση(Nature Based Solutions).
Ένας από τους στόχους της ερευνητικής πρότασης θα είναι η καταγραφή δεδομένων επιπτώσεων από ακραία καιρικά και κλιματικά
φαινόμενα και η εναρμόνιση τους με άλλες σχετικές βάσεις στην ΕΕ ενώ παράλληλα θα συλλεχθούν στοιχεία για τις επιπτώσεις από
τα ακραία φαινόμενα που θα μελετηθούν. Στόχος συνολικά της ερευνητικής αυτής πρότασης είναι η δημιουργία αντίστοιχων
προτάσεων και λύσεων για την απομείωση των επιπτώσεων με έμφαση σε υπερ-τοπικές λύσεις.
Σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4674/20(ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α') «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των
ΟργανισμώνΤοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικώνκαι άλλες διατάξεις» στις
αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής περιήλθε η έγκριση της υποβολής προτάσεων εκ μέρους του ΑΣΔΑ για τη
χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της
ΕυρωπαϊκήςΈνωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου φορέα.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω να προχωρήσουμε στη 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 υπ' αριθ.4677/2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 
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8. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 

Εγκρίνει τη συμμετοχή του ΑΣΔΑ, στο ερευνητικό έργο «SOTERIA» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «HORIZON-MISS-2022-
CLIMA-01-03:Best practices on and piloting insurance solutions for cli-mateadaptation in EU regions and communities» του
ευρωπαϊκού προγράμματος «HORIZON».
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 79/2022 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 09/09/2022

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

  
  

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

::Γεν ική Διεύθυν ση (ΓΔ)  
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