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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 4ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 14/2023 της Ε.Ε.

Στις 06 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 4η 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
02/02/2023

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 2ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ, στο
πρόγραμμα TAIEX-REGIO (Κοινωνική ένταξη, ενσωμάτωση και καινοτομία), μετάβαση εκπροσώπων
στην 1η συνάντηση στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας» και λέει τα εξής:

Το TAIEX είναι το μέσο τεχνικής βοήθειας και ανταλλαγής πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το TAIEX στηρίζει τις δημόσιες
διοικήσεις όσον αφορά την προσέγγιση, την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ, καθώς και τη διευκόλυνση της
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ. Βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις ανάγκες και παρέχει κατάλληλη εξατομικευμένη
εμπειρογνωσία για την αντιμετώπιση ζητημάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα με τρεις τρόπους:

Ημερίδες: Εμπειρογνώμονες των κρατών μελών της ΕΕ παρουσιάζουν συγκεκριμένους τομείς της νομοθεσίας της ΕΕ σε
εργαστήρια σε μεγάλο αριθμό δικαιούχων υπαλλήλων.
Αποστολές εμπειρογνωμόνων: Οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών της ΕΕ αποστέλλονται στη δικαιούχο διοίκηση
για να παράσχουν εμπεριστατωμένες συμβουλές σχετικά με τη μεταφορά, την εφαρμογή ή την επιβολή συγκεκριμένου
μέρους της νομοθεσίας της ΕΕ.
Ενημερωτικές επισκέψεις: μια ομάδα πέντε επαγγελματιών από μια δικαιούχο διοίκηση συμμετέχουν σε ενημερωτική
επίσκεψη στη διοίκηση κράτους μέλους της ΕΕ.

Το ανωτέρω πρόγραμμα επιτρέπει στο προσωπικό των αρχών του προγράμματος και άλλων δημόσιων φορέων
που συμμετέχουν στη διαχείριση και την υλοποίηση των προγραμμάτων του ΕTΠΑ, του ΤΣ και του ΤΔΜ να
συναντούν και να ανταλλάσσουν γνώσεις και ορθές πρακτικές τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο.    
Με την υπ΄αριθ.569/2023 (πρωτ.ΑΣΔΑ) πρόσκληση, προσκαλείται ο Σύνδεσμος στην 1η Συνάντηση του
ανωτέρω προγράμματος (Κοινωνική ένταξη, ενσωμάτωση και καινοτομία)  που θα πραγματοποιηθεί στο
Βουκουρέσι της Ρουμανίας, 1-3 Μαρτίου 2023.

 Προτείνω να ληφθεί απόφαση για τη συμμετοχή του Α.Σ.Δ.Α στο ανωτέρω πρόγραμμα και να μεταβούν ως
εκπρόσωποι του Συνδέσμου στη 1η Συνάντηση του προγράμματος, ο Γενικός Διευθυντής Μόσχος
Διαμαντόπουλος και από την Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΑΣΔΑ, η Ζωή Λεοντακιανάκου -
Στέλεχος Μονάδας Β  

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:
 

ΑΔΑ: ΡΠ6ΣΟΡΕΓ-ΒΛ0



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.09/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ περί: «Ψήφισης του Προϋπολογισμού Ο.Ε. 2023» (ΑΔΑ:
90ΨΒΟΡΕΓ-ΟΟΖ), που επικυρώθηκε με την υπ' αριθ.  4663/18.01.2023 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής (α.π. ΑΣΔΑ 292/19.01.2023)
5. Την υπ' αριθ.569/2023 (α.π. ΑΣΔΑ) πρόσκληση 
6. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση      

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συμμετοχή του ΑΣΔΑ στο πρόγραμμα TAIEX-REGIO (Κοινωνική ένταξη, ενσωμάτωση και καινοτομία) 

Εγκρίνει τη μετάβαση εκπροσώπων του Συνδέσμου στην 1η Συνάντηση του προγράμματος στο Βουκουρέστι της
Ρουμανίας ως κάτωθι: 

Μόσχος Διαμαντόπουλος - Γενικός Διευθυντής ΑΣΔΑ, Ζωή Λεοντακιανάκου -Στέλεχος Μονάδας Β της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου
Φορέα Διαχείρισης του ΑΣΔΑ  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 14/2023 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 06/02/2023

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

  
  

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