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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 7ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 34/2023 της Ε.Ε.

Στις 10 Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 7η 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
07/03/2023

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 8ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση δράσεων
δημοσιότητας του έργου "Bελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής
Ένταξης, με την ανάπτυξη προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και
τη βελτίωση των ικανοτήτων των επιστημονικών στελεχών των Κοινωνικών Δομών της Δυτικής
Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ)"» και λέει τα εξής:
Με την υπ' αριθ. 97/2021 απόφαση της Ε.Ε. (ΑΔΑ: 9ΥΤΟΟΡΕΓ-ΩΑΔ, ΑΔΑΜ: 21AWRD009275619)
κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Βελτίωση της ποιότητας και
της αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης, με την ανάπτυξη προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και τη βελτίωση των ικανοτήτων των επιστημονικών στελεχών των Κοινωνικών
Δομών της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ)» και κρίθηκε νόμιμη σύμφωνα με την
υπ' αριθμ. πρωτ. 1578/05.01.2022 (αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ 165/12.01.2022) πράξης του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Για την υλοποίηση των ανωτέρω υπογράψαμε την υπ' αριθμ.
5463/03.11.2021 σύμβαση (ΑΔΑ: ΨΘ9ΜΟΡΕΓ-ΡΧΒ, ΚΗΜΔΗΣ: 21SYMV009471803) μεταξύ του ΑΣΔΑ και της
εταιρείας "INNOΛΑΝΤ E.Π.Ε - ΒΕΕ GROUP A.E - ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΜΚΕ.
Mε την υπ' αριθ.90/2022 απόφαση της Ε.Ε. (ΑΔΑ: 92ΙΟΟΡΕΓ-ΛΟΣ) επικαιροποιήσαμε το πλάνο Επικοινωνιακής 
Στρατηγικής και Διάχυσης των Αποτελεσμάτων του έργου "Bελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης, με την ανάπτυξη προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης παροχής
κοινωνικών υπηρεσιών και τη βελτίωση των ικανοτήτων των επιστημονικών στελεχών των Κοινωνικών Δομών
της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ)"
Με το υπ' αριθ.πρωτ. 494/26.01.2023 (πρωτ.ΑΣΔΑ) ο ανάδοχος αιτείται :
- την προσαρμογή δύο (2) Ημερίδων του έργου "Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της
Κοινωνικής Ένταξης, με την ανάπτυξη προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και
τη βελτίωση των ικανοτήτων των επιστημονικών στελεχών των Κοινωνικών Δομών της Δυτικής Αθήνας
(Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ)" σε Ημερίδες/Ειδικά Θεματικά Εργαστήρια
- την χρονική μετάθεση της μίας ημερίδας/Ειδικό Θεματικό Εργαστήριο από τον Ιανουάριο του 2023 (Π.6) στο
Μάϊο του 2023 (Π.8) 
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Οι ακριβείς ημερομηνίες των Εργαστηρίων θα προσδιοριστούν με βάση τη διαθεσιμότητα των Στελεχών των
Κοινωνικών υπηρεσιών Δήμων θα και σε συνέχεια συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την υπ' αριθ. 1270/03.03.2023 εισηγήση του Επόπτη του έργου καθώς και το
υπ' αριθ. 1310/06.03.2023 πρακτικό της Επιροπής παρακολούθησης της ανωτέρω σύμβασης, προτείνω να
προχωρήσουμε στην λήψη 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.4412/2016  (ΦΕΚ Α' 147/8.8.2016), όπως ισχύουν 
4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19.7.2018), όπως ισχύουν 
5. Την υπ' αριθ. 5463/03.11.2021 σύμβαση (ΑΔΑ: ΨΘ9ΜΟΡΕΓ-ΡΧΒ, ΚΗΜΔΗΣ: 21SYMV009471803) 
6. Την υπ' αριθ.1270/03.03.2023 εισηγήση του Επόπτη του έργου καθώς και το υπ' αριθ. 1310/06.03.2023
πρακτικό της Επιροπής παρακολούθησης της ανωτέρω σύμβασης
7. Την υπ' αριθ.10/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε."
(ΑΔΑ:6Ζ5ΦΟΡΕΓ-75Ο)
8. 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)
9. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση    

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

• Επικυρώνει το πρακτικό (συνημμένο) της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου "Bελτίωση της ποιότητας και
της αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης, με την ανάπτυξη προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και τη βελτίωση των ικανοτήτων των επιστημονικών στελεχών των Κοινωνικών
Δομών της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ)" και εγκρίνει:
- την προσαρμογή δύο (2) Ημερίδων του έργου "Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της
Κοινωνικής Ένταξης, με την ανάπτυξη προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και
τη βελτίωση των ικανοτήτων των επιστημονικών στελεχών των Κοινωνικών Δομών της Δυτικής Αθήνας
(Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ)" σε Ημερίδες/Ειδικά Θεματικά Εργαστήρια
- την χρονική μετάθεση της μίας ημερίδας/Ειδικό Θεματικό Εργαστήριο από τον Ιανουάριο του 2023 (Π.6) στο
Μάϊο του 2023 (Π.8) 

 
Η παραπάνω αλλαγή στην ημερομηνία υποβολής των ανωτέρω ενεργειών δεν επηρεάζει την συνολική διάρκεια 
και το οικονομικό αντικείμενο του έργου.  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 34/2023 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 10/03/2023

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου
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Εσωτερική Διανομή:
::Πρόεδρο Α ΣΔΑ  
κ. Α ν δρέα Παχατουρίδη  

::Α .Τ.Π.Α .  

 Συνημμένο Αρχείο  
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ΑΣΔΑ : Γενική Διεύθυνση : Διεύθυνση Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών : Τμ. Οικονομικών
Υπηρεσιών

  
Περιστέρι: 6/3/2023

   Αρ. Πρωτ.: 1310

 
Προς: Α.Τ.Π.Α.

 
 
 

 

Έργο 535: ΕΕ-06-04-05 - Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής για την επικαιροποίηση των δράσεων
δημοσιότητας του έργου «Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής
Ένταξης, με την ανάπτυξη προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών...
"ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ"»

 

 

 

Σήμερα, την 06/03/2023, μετά από την υπ’ αριθ. 1272/03-03-2023 πρόσκληση, συνεδρίασε στα γραφεία του
ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37, Περιστέρι, η Επιτροπή Παρακολούθησης / Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’
αριθ. 17/2023 απόφαση της ΕΕ (ΑΔΑ:ΨΩΙΓΟΡΕΓ-ΖΜΚ), για να προβεί στην επικαιροποίηση των δράσεων
δημοσιότητας του έργου «Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης, με
την ανάπτυξη προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και τη βελτίωση των
ικανοτήτων των επιστημονικών στελεχών των Κοινωνικών Δομών της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό
Δίκτυο “ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”)»

Παρόντες

1. Κατωπόδης Ανδρέας 

2. Χωματά Σοφία

3. Τασούλης Σπυρίδων

 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψη:

1. τα άρθρα 118, 208, 219 και 221 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν,

2. το υπ' αριθμ. 5463/03-11-2021 Ιδιωτικό Συμφωνητικό (ΑΔΑ: ΨΘ9ΜΟΡΕΓ-ΡΧΒ, ΑΔΑΜ:
21SYMV009471803),

3. την υπ΄ αριθ. 90/2022 απόφαση ΕΕ ΑΣΔΑ (ΑΔΑ: 92ΙΟΟΡΕΓ-ΛΟΣ) περί επικαιροποίησης του πλάνου
Επικοινωνιακής Στρατηγικής και Διάχυσης των Αποτελεσμάτων του έργου,

4. το υπ΄ αριθ. 494/26.01.2023 διαβιβαστικό της εταιρίας "INNOΛANT Ε.Π.Ε. - ΒΕΕ GROUP A.Ε. -
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΜΚΕ" για επικαιροποίηση δράσεων δημοσιότητας,

5. την υπ' αριθ. 1270/03-03-2023 εισήγηση του επόπτη του έργου,

 

 διαπίστωσε πως η ανάδοχη ένωση εταιρειών κατέθεσε, με το υπ΄αριθ. πρωτ. 494/26.01.2023 έγγραφό της,
αίτημα τεκμηρίωσης για την προσαρμογή δύο (2) Ημερίδων του έργου σε Ημερίδες/Ειδικά Θεματικά Εργαστήρια.
Το αίτημα, τεκμηριώνεται με την στοχευμένη συμμετοχή και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εξειδικευμένων, κατά
περίπτωση Στελεχών Πεδίου Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δομών, σε ειδικά ζητήματα αλλά και ευαίσθητα
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ζητήματα που αφορούν τόσο στα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων (εποπτεία, coaching κ.λπ.), όσο και
στις δι-επιστημονικές συνεργατικές και βιωματικές ανταλλαγές εμπειριών, που μπορεί να άπτονται σε
χαρακτηριστικά Ευπαθών Ομάδων. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάδοχη ένωση εταιρειών αιτείται την χρονική μετάθεση
της μίας ημερίδας από τον Ιανουάριο του 2023 (Π.6) στο Μάϊο του 2023 (Π.8).
 Σημειώνεται ότι το κόστος του Ειδικού Θεματικού Εργαστηρίου είναι μεγαλύτερο από αυτό της Ημερίδας
(μοναδιαίο κόστος Εργαστηρίου: 3.500,00 € / μοναδιαίο κόστος Ημερίδας 3.000,00 €), διαφορά η οποία θα
καλυφθεί από τον Ανάδοχο και είναι σαφές ότι με την προτεινόμενη αλλαγή, πέραν των ανωτέρω ωφελειών,
προκύπτουν οφέλη στο φυσικό αντικείμενο και στην στόχευση του έργου στα εξειδικευμένα ζητήματα Βελτίωσης
της Ποιότητας και της Αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης. 

  Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Παραλαβής αποδέχεται το αίτημα της ένωσης εταιρειών και του εισηγητή του
έργου περί:
• την προσαρμογή δύο (2) Ημερίδων του έργου «Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της
Κοινωνικής Ένταξης, με την ανάπτυξη προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και
τη βελτίωση των ικανοτήτων των επιστημονικών στελεχών των Κοινωνικών Δομών της Δυτικής Αθήνας
(Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”)» σε Ημερίδες/Ειδικά Θεματικά Εργαστήρια, και
• την χρονική μετάθεση της μίας ημερίδας/Ειδικό Θεματικό Εργαστήριο από τον Ιανουάριο του 2023 (Π.6) στο
Μάϊο του 2023 (Π.8). 

 Οι ακριβείς ημερομηνίες των Εργαστηρίων θα προσδιοριστούν με βάση τη διαθεσιμότητα των Στελεχών των
Κοινωνικών υπηρεσιών Δήμων θα και σε συνέχεια συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή.

 

 
Τμ. Μελετών και Έργων 

Σοφία Χωματά

Τμ. Μελετών και Έργων 

Σπυρίδων Τασούλης

Τμ. Οικονομικών Υπηρεσιών 

Ανδρέας Κατωπόδης
   

 

Εσωτερική Διανομή:
::Κατω πόδης Α ν δρέας (ΔΙΔΟ Υ-ΤΟ Υ)  ::Τασούλης Σπυρίδω ν  (Τμ. Μελετώ ν  και Έ ργ ω ν )  ::Χω ματά Σοφ ία (Τ.Μ.Ε.)  
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