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

Αριθμός απόφασης 80/2022 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 5ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ στην "Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Περιφερειών και Πόλεων" στις Βρυξέλλες και μετάβαση εκπροσώπωνν» και λέει τα εξής:

Η Γενική Διεύθυνση εισηγείται στον Πρόεδρο το ανωτέρω θέμα και λέει τα εξής;
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (#EURegionsWeek) είναι η μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση με έδρα τις Βρυξέλλες
αφιερωμένη στην πολιτική συνοχής και θα πραγματοποιηθεί από Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 14:30 έως Πέμπτη 13 Οκτωβρίου
2022 15:30.
Έχει εξελιχθεί σε μια μοναδική πλατφόρμα επικοινωνίας και δικτύωσης, που συγκεντρώνει περιφέρειες και πόλεις από όλη την
Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, διοικητικών στελεχών, ειδικών και ακαδημαϊκών. Τα τελευταία 19 χρόνια, έχει κάνει
πολλά για την προώθηση της εκμάθησης πολιτικών και της ανταλλαγής καλών πρακτικών.
Σκοπός του EURregionsWeek είναι:

Να συζητήσει κοινές προκλήσεις για τις περιφέρειες και τις πόλεις της Ευρώπης και να εξετάσει πιθανές λύσεις φέρνοντας σε
επαφή πολιτικούς, υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες της πολιτικής συνοχής, καθώς και
ενδιαφερόμενους από τις επιχειρήσεις, τον τραπεζικό τομέα, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τον ακαδημαϊκό
κόσμο, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα μέσα ενημέρωσης
Να παρέχει μια πλατφόρμα για τη δημιουργία ικανοτήτων, τη μάθηση και την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών
για όσους εφαρμόζουν την πολιτική συνοχής της ΕΕ και διαχειρίζονται τα χρηματοδοτικά της μέσα
Να διευκολύνει τη συνεργασία και τη δικτύωση μεταξύ περιφερειών και πόλεων
Να τροφοδοτήσει τη συζήτηση για την πολιτική συνοχής της ΕΕ σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων
πρόσφατων ερευνών και απόψεων από τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς.

Στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων συμμετέχουν:

Ευρωπαίοι, εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι και εμπειρογνώμονες στον τομέα της διαχείρισης και
της αξιολόγησης προγραμμάτων πολιτικής συνοχής
Εκπρόσωποι ιδιωτικών εταιρειών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ευρωπαϊκών και εθνικών ενώσεων.
Μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί
πολιτικοί, συμπεριλαμβανομένων των νέων εκλεγμένων πολιτικών (YEP)
Πανεπιστημιακοί, ερευνητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και επαγγελματίες στον τομέα της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής.
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης απ΄ όλη την Ευρώπη 
Μέλη του κοινού που θέλουν να εκφράσουν τις απόψεις τους και να συμβάλουν στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης
και των περιφερειών και των πόλεων τους
Δημοσιογράφοι από ευρωπαϊκά, εθνικά, περιφερειακά και τοπικά μέσα ενημέρωσης.
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 Σύμφωνα με την υπ' αριθ.19/2022 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:9455OΡΕΓ- 043) o Α.Σ.Δ.Α συμμετέχει στο πρόγραμμα FUNCTIONAL
AREAS IN EU που έχει σαν σκοπό την ανάδειξη περιοχών της Δυτικής Αθήνας. Στο πλαίσιο του προγράμματος σε συνεργασία με
την Παγκόσμια Τράπεζα προετοιμάστηκε στις 7 και 8 Σεπτεβρίου 2022, βίντεο με συνεντεύξεις και κινηματογράφηση των
ανωτέρω περιοχών. Το βίντεο θα προβληθεί στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων. 
Προτείνω να ληφθεί απόφαση για τη συμμετοχή του Α.Σ.Δ.Α στην ανωτέρω έκθεση και να μεταβούν ως εκπρόσωποι του
Συνδέσμου, έγω ο ίδιος, το Μέλος του Δ.Σ Αθανάσιος Καποτάς, ο Γενικός Γραμματέας Θεόδωρος Αρβανίτης και ο Γενικός
Διευθυντής Μόσχος Διαμαντόπουλος.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α, 08/06/2006) όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α, 07/06/2010) όπως ισχύουν
3. Την υπ' αριθ.10/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ  περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε." (ΑΔΑ:6Ζ5ΦΟΡΕΓ-75Ο)
4. 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)
5. Την υπ' αριθ. 4521/25.08.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 
6. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

• Εγκρίνει τη συμμετοχή του ΑΣΔΑ στην "Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων" που θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες από 10
έως και τις 13 Οκτωβρίου 2022
• Εγκρίνει τη μετάβαση εκπροσώπων του Συνδέσμου ως κάτωθι: 

Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος Δ.Σ του ΑΣΔΑ - Αθανάσιος Καποτάς, Μέλος Δ.Σ του ΑΣΔΑ - Θεόδωρος Αρβανίτης, Γενικός
Γραμματέας ΑΣΔΑ - Μόσχος Διαμαντόπουλος, Γενικός Διευθυντής ΑΣΔΑ 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 80/2022 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

ΗΕκτελεστική 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  
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