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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 2ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ

Αριθμός απόφασης 07/2018

Στις 24 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου, συνήλθε στην 2η 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 19/01/2018

Σύνολο μελών :   3

Παρόντες :          3        Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος Καπλάνης – 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 Δ̈ιεθνής Αστική
Συνεργασία (IUC) Βιώσιμες και Καινοτόμες Πόλεις και Περιφέρειες¨» και λέει τα εξής:
To Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης εισηγείται στον Πρόεδρο τη συμμετοχή του ΑΣΔΑ με την ιδιότητα του συντονιστή εταίρου στο
πρόγραμμα «∆ιεθνής Αστική Συνεργασία (IUC): Βιώσιμες και Καινοτόμες Πόλεις και Περιφέρειες»
 Πρόκειται για µια διεθνή πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και στοχεύει στη βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας σε επίπεδο τοπικής
αυτοδιοίκησης (city-to-city cooperation), υποστηρίζοντας δράσεις για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζονται
συνεργασίες ευρωπαϊκών πόλεων µε τοπικές αρχές από την Κίνα, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, την Ινδία, την Ιαπωνία και τη Βόρειο
Αμερική.
 Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα του έργου των Παγκόσμιων Πόλεων αλλά και την προσέγγιση της θεματικής δικτύωσης του προγράµµατος
εδαφικής συνεργασίας URBACT, οι συνεργαζόμενες πόλεις θα υποστηριχθούν προσπάθειές τους να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να
διαχειριστούν βιώσιμές αστικές πρακτικές µε ένα ολοκληρωμένο και συµµετοχικό τρόπο. Τα Τοπικά Σχέδια ∆ράσης θα αναπτυχθούν µέσω μιας
περιεκτικής, χωρίς αποκλεισμούς, πολύ-εταιρικής διαδικασίας και θα προβλέπουν συγκεκριμένες δραστηριότητες και βραχυπρόθεσμά οικονομικά
βιώσιμά πιλοτικά έργα προκειμένου να διασφαλιστούν απτά αποτελέσματα και να ανοίξουν ευκαιρίες στην αγορά. Αυτά τα Σχέδια θα συνδράμουν
σε θεματικά clusters γνώσης και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών µμεταξύ πόλεων που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις
 Οι επιλεγόμενες πόλεις θα δεσμευτούν να συνεργαστούν εντατικά µε τους εταίρους τους για τουλάχιστον 12 µήνες προκειμένου να
παρακολουθήσουν την πρόοδο της συνεργασίας. Μετά το πέρας του έτους οι πόλεις δεσμεύονται να αναφέρουν την πρόοδό τους και τις
συγκεκριμένες µμελλοντικές δράσεις τους. Κάθε πόλη υπογράφει µια Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης. Τα Τοπικά Σχέδια ∆ράσης θα ακολουθήσουν τη
μεθοδολογία του προγράµµατος URBACT. Για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση αυτών των ανταλλαγών, οι πόλεις καλούνται να δεσμεύσουν
επαρκές προσωπικό και πόρους για την υλοποίηση των σχεδιαζόμενων δράσεων.
 Ο ΑΣΔΑ κατέθεσε πρόταση για συνεργασία στον τομέα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (αρ. πρωτ. 3645/21.9.2017) και εγκρίθηκε η συνεργασία
του με την πόλη του Μεξικό Merida (αρ. πρωτ. 4150/24.10.2017) και με την υπ'αριθμ. 182/17 Απόφαση της Ε.Ε εγκρίθηκε η μετάβαση
εκπροσώπου μας στην προκαταρκτική συνάντηση του προγράμματος, που έγινε με σκοπό την οριστικοποίηση της συμμετοχής μας σε αυτό.
 Ως αποτέλεσμα της πρωταρχικής αυτής συνάντησης  ο ΑΣΔΑ σε συνεργασία με την πόλη Merida θα συµµμετάσχει σε επισκέψεις εργασίας,
ανταλλαγή προσωπικού, σεμινάρια κατάρτισης και θα εκπονήσει Τοπικά Σχέδια ∆ράσης για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη σε επιλεγμένες περιοχές. 
 Σημαντικός και ιδρυτικός στόχος του ΑΣΔΑ είναι η διασύνδεση της Δυτικής Αθήνας με διεθνείς πρωτοβουλίες και προγράμματα και από τη μέχρι
τώρα συνεργασία μας έχουμε διαπιστώσει ότι η πόλη εταίρος μας στο πρόγραμμα, διαθέτει πληθώρα ενδιαφερόντων και  εφαρμόσιμων ιδεών, σε
σχέση με καινοτόμες δράσης αστικής ανάπτυξης και αστικής κινητικότητας. Η συνεργασία αυτή περιμένουμε να μας δώσει νέες ιδέες και
εφαρμοσμένες πολιτικές που αφορουν την αστική ανάπτυξη, με προοπτική να εφαρμοστούν στη Δυτική Αθήνα άμεσα μέσω της ευκαιρίας που μας
έχει δώσει ο σχεδιασμός των  ΟΧΕ. 
 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνω, σήμερα να ληφθεί απόφαση για τη συμμετοχή του ΑΣΔΑ στο πρόγραμμα ¨ Διεθνής Αστική
Συνεργασία (IUC) Βιώσιμες και Καινοτόμες Πόλεις και Περιφέρειες¨

 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. 07/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε." (ΑΔΑ: 78ΔΘΟΡΕΓ-ΙΦΨ)
4. Την υπ' αριθ. 22/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί:  "Ψήφιση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2018" (ΑΔΑ:Ψ24ΨΟΡΕΓ-
3ΥΑ) που  εγκρίθηκε με το 109224/38463/18.01.2018  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 180/18.01.2017)
όπως ισχύει. 
5.  Την υπ΄αριθ.136/2017 (πρωτ ΑΣΔΑ) εισήγηση του Α.Τ.Π.Α
6.  Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συμμετοχή του ΑΣΔΑ, στο πρόγραμμα ¨Διεθνής Αστική Συνεργασία (IUC) Βιώσιμες και Καινοτόμες Πόλεις και Περιφέρειες¨

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 07/2018 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Γιώργος Καπλάνης

 

ΑΔΑ: 6ΑΓ3ΟΡΕΓ-ΤΞΖ



Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι 24/01/2018

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

   

   

    Εσωτερική Διανομή:
::Α .Τ.Π.Α . ( )
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