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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 25ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης  103/2022 της Ε.Ε.

Στις 03 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 25η 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
31/10/2022

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 1ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για έγκριση  συμμετοχής του ΑΣΔΑ σε
ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ¨NZC-H2020-202209
(Horizon 2020, Grant Agreement number: 101036519–NetZeroCities–H2020–LC-GD-2020/H2020-
LC-GD-2020-2)¨» και λέει τα εξής:
Το ανωτέρω ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο, το οποίο χρηματοδοτείται 100% από την ευρωπαϊκή επιτροπή, έχει
αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για παρεμβάσεις ευθυγραμμισμένεςμε τη στρατηγική της Δυτικής Αθήνας
γιαμια βιώσιμη τοπική οικονομία καικοινωνία. Η πρόταση επικεντρώνεται στην πράσινη μετάβαση,
διασφαλίζοντας οικονομική ανάπτυξη συμβατή με βιωσιμότητα για το κλίμα, περιβάλλον και ψηφιακή μετάβαση
(συνδυασμός «ανθεκτικότητας»)καθώς επίσης και στην διασφάλιση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος ανάπτυξης,
με γνώμονα την παραγωγικότητα, την καινοτομία, την κοινωνική συνοχή και την ασφάλεια.
Οι προτεινόμενες δράσεις του έργου είναι:
• Δημιουργία παρατηρητηρίου στη Δυτική Αθήνα για το κλίμα και την ενέργεια
• Προμήθεια κλιματικών σταθμών για μέτρηση περιβαλλοντικών παραμέτρων
• Δημιουργία στοχευμένου δικτύου παρακολούθησης περιβαλλοντικών δεδομένων
• Συλλογή δεδομένων από διάφορες πηγές και βάσεις δεδομένων
• Δημιουργία ψηφιακού δίδυμου κλίματος στη Δυτική Αθήνα
• Εκδηλώσεις zero hackathons
• Εκδηλώσεις συμμετοχής της κοινότητας - εκστρατείες ευαισθητοποίησης
• Δράσεις διάδοσης των αποτελεσμάτων

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης «NZC-H2020-202209 (Horizon 2020, Grant Agreement number: 101036519–
NetZeroCities–H2020–LC-GD-2020/H2020-LC-GD-2020-2)» προτείνεται η συμμετοχή του ΑΣΔΑ, στο ευρωπαϊκό
ερευνητικό έργο, ως ισότιμος εταίρος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνω να προχωρήσουμε στην λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:
 

ΑΔΑ: 6Ι1ΠΟΡΕΓ-ΟΨ7



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, στην πρόσκληση «NZC-H2020-202209 (Horizon 2020, Grant Agreement
number:101036519–NetZeroCities–H2020–LC-GD-2020/H2020-LC-GD-2020-2)»
•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 103/2022 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 03/11/2022

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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