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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
 της 6ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

Αριθμός απόφασης 11/2017

Στις  24 Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου, συνήλθε στη 6η συνεδρίασή του για το έτος 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής
Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ΑΣΔΑ, κ. Ανδρέα Π. Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους
ενδιαφερόμενους όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλ. την 07/04/2017

Σύνολο μελών:20

Παρόντες:18 ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ Ι., ΖΕΝΕΤΟΣ Ν., ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ Α., ΚΑΠΛΑΝΗΣ Γ., ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ Θ., ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ
Ι, ΜΠΙΡΜΠΑΣ Δ., ΠΑΠΑΔΙΑΣ Γ., ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ Α., ΠΛΕΣΤΗΣ Α., ΣΑΡΑΝΤΗΣ Ν., ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ.,
ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ Α., ΣΧΙΖΑΣ Α., ΤΣΙΩΤΑ-ΜΑΡΚΟΥ Μ., ΦΙΛΙΠΠΟΥ Α.,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
Ι.,ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ Μ. 

Απόντες: 02  ΓΚΙΝΗΣ Α., ΤΣΙΤΣΟΥ Σ.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος εισηγείται το 2ο θέμα Η.Δ περί «Λήψη απόφασης για έγκριση της συμμετοχής του ΑΣΔΑ, στην Πρόσκληση με
κωδικό ΑΤΤ050 της ΕΥΔ του ΠΕΔ Αττικής 2014-2020 (Α.Π.715,24/02/2017) και την ορθή επανάληψη αυτής
(01.03.2017) με τίτλο Υποβολή Προτάσεων για Ο̈λοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΒΑΑ)¨ στο πλαίσιο του ΠΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014-2020, στο Ε.Π ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020» και λέει τα εξής:

Σύμφωνα με την Πρόσκληση της ΕΥΔ του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020  (κωδικός Πρόσκλησης ΑΤΤ050, Α.Π. 715, 24/02/2017), η
Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στη Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Αττικής εδράζεται σε δύο πυλώνες / τύπους περιοχών
παρέμβασης:

Τύπος Α: Υποβαθμισμένες Περιοχές της Περιφέρειας Αττικής

Στις περιοχές αυτές επιδιώκεται η σταδιακή επίλυση των οξυμένων περιβαλλοντικών, οικονομικών, δημογραφικών και
κοινωνικών προβλημάτων ως αποτέλεσμα της υποβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος, της συγκέντρωσης ευάλωτων
πληθυσμιακών ομάδων και της σταδιακής ανάπτυξης θυλάκων παραβατικότητας, καθώς και της εμφάνισης υψηλών ποσοστών
ανεργίας, ως αποτέλεσμα της εντεινόμενης αποβιομηχάνισης.

Η στρατηγική στις υποβαθμισμένες περιοχές επιδιώκει την άρση των οικονομικών, κοινωνικών, δημογραφικών, περιβαλλοντικών
και άλλων προβλημάτων που παρεμποδίζουν την ανάδειξη του μητροπολιτικού ρόλου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος.

Τύπος Β: Περιοχές της Περιφέρειας Αττικής που εμφανίζουν Ειδική Αναπτυξιακή Δυναμική

Στις περιοχές αυτές επιδιώκεται η αξιοποίηση αναπτυξιακών πλεονεκτημάτων που απορρέουν από  μια ειδική δυναμική λόγω της
συγκέντρωσης υπερτοπικών δραστηριοτήτων και υλοποίησης μεγάλων επενδύσεων στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού,
σε συνδυασμό με τις προωθητικές οικονομικές δραστηριότητες που αναδεικνύει η Περιφερειακή Στρατηγικής της Έξυπνης
Εξειδίκευσης (ΠΣΕΕ).

Η στρατηγική στις περιοχές που εμφανίζουν ειδική αναπτυξιακή δυναμική επιδιώκει την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων
των περιοχών που εμφανίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά, για την ανάδειξη και ενίσχυση του μητροπολιτικού ρόλου του πολεοδομικού
συγκροτήματος.
Σε αυτούς τους δύο «τύπους» επιλέξιμων περιοχών  η ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη θα εφαρμοστεί
μέσω Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (Ο.Χ.Ε.) και θα χρηματοδοτηθεί μέσω του ΕΠ «Αττική» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Δυτική Αθήνα αποτελεί μια χωρική ενότητα της Περιφέρειας Αττικής με μείζονα και χρονίζοντα προβλήματα  φτώχειας,
κοινωνικών ανισοτήτων και περιθωριοποίησης. Η συγκριτική καθυστέρηση και υποβάθμιση της ως προς άλλες περιοχές του
Λεκανοπεδίου είναι διαχρονικό χαρακτηριστικό της Δυτικής Αθήνας που έχει λάβει διαφορετικές εκφάνσεις μέσα στο εκάστοτε
χρονικό πλαίσιο.
Ω ς «Περιοχή Παρέμβασης»  της Στρατηγικής ΒΑΑ προσδιορίζεται η Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) της Δυτικής Αθήνας, με
επιμέρους λειτουργικές εξειδικεύσεις  αφενός σε «αναδυόμενους πόλους»  που ενισχύουν την μητροπολιτικότητα της
Δυτικής Αθήνας και, αφετέρου, σε «θύλακες» αρνητικών κοινωνικών φαινομένων  ή/και περιοχές με αστική υποβάθμιση
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ή/και σε αστικές ζώνες που «διασυνδέουν» λειτουργικά τους θύλακες, ιδίως σε διαδημοτικό επίπεδο.

Με βάση τις κατευθύνσεις της Πρόσκλησης, τα χαρακτηριστικά «εκκίνησης» της Δυτικής Αθήνας σε μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή
προοπτική και την στρατηγική στόχευση για μια βιώσιμη αστική, κοινωνική και επιχειρηματική αναζωογόνηση, η Πρόταση της
Δυτικής Αθήνας για «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας)  υποβάλλεται στον
«τύπο» των Υποβαθμισμένων Περιοχών της Περιφέρειας Αττικής.

Λαμβάνονται σχετικά υπόψη:

η Πρόσκληση με κωδικό ΑΤΤ050 της ΕΥΔ του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 (Α.Π. 715, 24/02/2017) και την ορθή επανάληψη αυτής
(01.03.2017) με τίτλο Υποβολή Προτάσεων για «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
(ΒΑΑ)» στο πλαίσιο του ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 και τα συνοδευτικά της, καθώς τα συνημμένα αυτής στοιχεία (Οδηγός,
Έντυπο Υποβολής κ.λπ.).

η Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Οδηγίες για την διαχείριση και εφαρμογή των
Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης» (Α.Π. 40134/ΕΥΘΥ 373/12 2016),

η Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για τον «Σχεδιασμό, υλοποίηση και
παρακολούθηση των ΟΧΕ ως εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της
Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020» (με Α.Π. 81168/ΕΥΣΣΑ 1796/302015),

Το εγκεκριμένο ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας.

Σύμφωνα με την Πρόσκληση (ΑΤΤ050), προβλέπεται «Αστική Αρχή» η οποία αποτελεί τον  αρμόδιο φορέα για την κατάρτιση, την
υποβολή της Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη καθώς και για την υλοποίησή της. Ως Αστικές Αρχές μπορούν να
ορίζονται:

Δημοτικές αρχές

Δίκτυα Δήμων σε σχήματα / συμπράξεις (ενότητες γειτονικών δήμων, δίκτυα) που θα δημιουργήσουν οι ίδιοι, θέτοντας ως
επικεφαλής έναν από τους δήμους, όταν η περιοχή εφαρμογής αφορά στο σύνολο των δήμων ή σε τμήματά τους. Σε
περιπτώσεις σχημάτων ή συμπράξεων Δήμων, που έχουν λάβει μορφή νομικού προσώπου, ρόλο «αστικής αρχής» αναλαμβάνει
το νομικό πρόσωπο.

Εταιρικά σχήματα με επικεφαλής Δημοτική/ές Αρχή/ές

Η Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής η οποία σύμφωνα με το άρθρο 210 του Ν. 3852/ 2010 για την «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» επιφορτίζεται και με αρμοδιότητες
μητροπολιτικού χαρακτήρα.

Με βάση τα ανωτέρω, ως «Αστική Αρχή» αρμόδια για την κατάρτιση, την υποβολή της Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη καθώς και
για την υλοποίησή της προτείνεται ο «Αναπτυξιακός Σύνδεσμος της Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ).
Τέλος, η Πρόταση περιέχει τα αποτελέσματα της ανοιχτής διαβούλευσης και την «εταιρική σχέση»  που αποτελεί τον
«Μηχανισμό Διακυβέρνησης» της ΟΧΕ.

Κύρια στρατηγική επιλογή  της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) αποτελεί η ενίσχυση της «πολικότητας» της
Δυτικής Αθήνας και η αποκατάσταση της ισόρροπης ανάπτυξης στην Περιφέρεια Αττικής, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της
Περιφερειακής Μητροπολιτικότητας και την επανατοποθέτηση της Αττικής στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μητροπόλεων.

Ειδικότερα, η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) στη Δυτική Αθήνα στοχεύει στην αστική και περιβαλλοντική
αναζωογόνηση και στην προσέλκυση «νέων» και «νεοφυών» επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ροών επισκεψιμότητας, με
αξιοποίηση αφενός της κομβικής της θέσης ως προς τις μητροπολιτικές λειτουργίες της Αττικής και, αφετέρου, του λανθάνοντος
υπερτοπικού χαρακτήρα εκπαιδευτικού και πολιτιστικού δυναμικού, μέσω του οποίου αναδεικνύεται μια διαφορετική «ταυτότητα»
της Δυτικής Αθήνας.

Η ταυτότητα αυτή ενισχύεται με την ενίσχυση της προσβασιμότητας στην περιοχή παρέμβασης, τη δημιουργία, αναβάθμιση και
δικτύωση πολιτιστικών υποδομών και Δομών  (θέατρα, πολυχώροι τέχνης, πολιτιστικά κέντρα, θερινοί κινηματογράφοι κ.λπ.), σε
συνδυασμό με την οργάνωση της διαχείρισης και την προβολή τους ως ενιαίου προϊόντος με συγκεκριμένη ταυτότητα. Με την
εκτέλεση έργων ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, εκκλησιών κ.λπ., αναμένεται η πολιτιστική «ταυτότητα» της Δυτικής
Αθήνας να συμπληρωθεί με ιστορικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές διαδρομές.

Μέσω της στοχευμένης βελτίωσης της ποιότητα ζωής, αντιμετωπίζεται η ανάγκη  της προσέλκυσης και εγκατάστασης στην περιοχή
παρέμβασης νέων οικογενειών και νέων επιχειρηματιών.
Η αξιοποίηση και ανάδειξη πολιτιστικών υποδομών, διαδρομών και λειτουργιών σύγχρονου πολιτισμού και οι δράσεις «έξυπνων
πόλεων», στοχεύεται να δημιουργήσουν και να αναδείξουν σταδιακά ένα δίκτυο υπερ-τοπικών πόλων ανάπτυξης στην Περιοχή
Παρέμβασης.

Μεθοδολογικά, η Στρατηγική ΟΧΕ/ΒΑΑ της Δυτικής Αθήνας διαμορφώνεται σε δύο επίπεδα:

ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας – 1ο επίπεδο: Κύριες Στρατηγικές Αναπτυξιακές Επιλογές

ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας – 2ο επίπεδο: Κύριες Χωρικές Αναπτυξιακές Επιλογές

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης η στρατηγική αυτή έτυχε της θετικής αποδοχής των συμμετεχόντων και συνοδεύθηκε από σχετικές
προτάσεις σε μικρότερη χωρική κλίμακα. Ως ένα πρόσθετο (και γενικότερο)  αποτέλεσμα της διαβούλευσης θεωρείται η κινητοποίηση
φορέων και πολιτών από τη Δυτική Αθήνα (ακόμα και με τη χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης), αλά και η συμμετοχή
Φορέων και Κοινωνικών Εταίρων Περιφερειακής και Εθνική Εμβέλειας.
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ να πάρουν τη σχετική απόφαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, την εισήγηση του Προέδρου και τα εξής: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/8.6.2006) όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010) όπως ισχύουν
3. Την πρόσκληση με κωδικό ΑΤΤ050 της ΕΥΔ του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 (Α.Π. 715, 24/02/2017) και την ορθή επανάληψη αυτής
(01.03.2017) με τίτλο Υποβολή Προτάσεων για «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)»
στο πλαίσιο του ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 και τα συνοδευτικά της, καθώς τα συνημμένα αυτής στοιχεία (Οδηγός, Έντυπο
Υποβολής κ.λπ.).
4. Την ε γκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Οδηγίες για την διαχείριση και εφαρμογή των
Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης» (Α.Π. 40134/ΕΥΘΥ 373/12 2016),
5. Την ε γκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για τον «Σχεδιασμό, υλοποίηση και
παρακολούθηση των ΟΧΕ ως εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της
Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020» (με Α.Π. 81168/ΕΥΣΣΑ 1796/302015),
6. Το εγκεκριμένο ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας.

 

Τα μέλη του Δ.Σ. Φιλίππου Αθανάσιος, Κοτσαμπάς Θωμάς, Χουδελούδης Μόσχος, ψηφίζουν λευκό  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

1. Την συμμετοχή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας στο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 και ειδικότερα στην Πρόσκληση
με κωδικό ΑΤΤ050 της ΕΥΔ του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 (Α.Π. 715, 24/02/2017) και την ορθή επανάληψη αυτής (01.03.2017)
με τίτλο Υποβολή Προτάσεων για «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)» στο πλαίσιο
του ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020.

2. Την από κοινού υποβολή Πρότασης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με πεδίο εφαρμογής τη Δυτική Αθήνα στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης ΑΤΤ050, με τους Δήμους Αγίας Βαρβάρας, Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό,  Αιγάλεω, Ίλιο n, Περιστέρι, Πετρούπολη,
Χαϊδάρι και τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο της Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)  με διακριτικό τίτλο  «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την
Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ».

3. Αποδέχεται τον ορισμό του «Αναπτυξιακού Συνδέσμου της Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), ως «Αστικής Αρχής», αρμόδιας για την
κατάρτιση, την υποβολή της Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη καθώς και για την υλοποίησή της, με βάση τις
δεσμεύσεις που διέπουν τη διαχείριση και παρακολούθηση του ΕΣΠΑ 2014-2020.

4. Την Έγκριση της «Στρατηγικής» της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, της «Λογικής Παρέμβασης»  (η οποία «διασυνδέει» την
Στρατηγική της ΟΧΕ/ΒΑΑ της Δυτικής Αθήνας με εκείνη του Ε.Π. Αττική 2014-2020) και των επιμέρους «Παρεμβάσεων» στις
οποίες οι «Ειδικοί Στόχοι» της Λογικής Παρέμβασης αντιστοιχούν

5. Την έγκριση των αποτελεσμάτων της μέχρι σήμερα «Ανοιχτής Διαβούλευσης»  καθώς την πρόταση  «Συστήματος
Διακυβέρνησης» της ΟΧΕ/ΒΑΑ, στο πλαίσιο της Εταιρικής Σχέσης.

6. Την παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ κ. Ανδρέα Π. Παχατουρίδη, για την υπογραφή της Αίτησης
Υποβολής Σχεδίου ΟΧΕ/ΒΑΑ, καθώς κάθε σχετικού απαιτούμενου εγγράφου, δήλωσης, δέσμευσης κ.λπ. που αφορά
συγκεκριμένα στην Υποβολή της Πρότασης ΟΧΕ/ΒΑΑ με δ.τ. «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής
Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ» στο πλαίσιο της με κωδικό ΑΤΤ050 Πρόσκλησης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 11/2017 των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

   

 Το Διοικητικό Συμβούλιο
 Ο Πρόεδρος     Τα  Μέλη

    

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι 24/04/2017

Ο Πρόεδρος

   Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου
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