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Αναρτητέο Διαύγεια 
Περιστέρι: 9/3/2018
Αρ. Πρωτ.: 983

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

Αριθμός απόφασης 52/2018

Στις 08 Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, 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 06/03/2018

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 την έγκριση του σχεδίου πρόσκλησης
υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσεων των Δικαιούχων (Δήμοι-Εταίροι) για την "Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για
την ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Ε.Π ¨ΑΤΤΙΚΗ
2014-2020¨"» και λέει τα εξής:
Η Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης εισηγείται στον Πρόεδρο του ΑΣΔΑ το ανωτέρω θέμα και λέει τα εξής: 
 Με την υπ΄αριθ. 376/07-02-18 απόφασή της, η ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής ενέκρινε την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης του ΑΣΔΑ, με τίτλο "Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της
ΟΧΕ/ΒΑΑ" ποσού 58.459.845,00€.
 Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του ΑΣΔΑ όπως αυτές αποτυπώνονται στην εγκεκριμένη πρόταση, στο πλαίσιο υλοποίησης του
προγράμματος διαβούλευσης καθώς και της «Εταιρικής Σχέσης», κρίνεται αναγκαία  η υλοποίηση του Γ΄ κύκλου
διαβούλευσης, με γνώμονα πάντα την ανάγκη για δημόσια διαβούλευση σε συνεχή βάση, τόσο μετά την τελική έγκριση της
ΒΑΑ/ΟΧΕ όσο και κατά τη διάρκεια υλοποίησής της.
 Ο κύκλος αυτός διαβούλευσης μεταξύ των εταίρων, θα συμβάλει στον καλύτερο προγραμματισμό των επόμενων βημάτων,
στην εμβάθυνση, εξειδίκευση των προτεινόμενων παρεμβάσεων, στη διερεύνηση του πεδίου ωρίμανσης τους, στη
διαλειτουργικότητα των παρεμβάσεων, στις επιπτώσεις στις προτεινόμενες χωρικές ενότητες και στην όσο το δυνατό πιο
ολοκληρωμένη μετάβαση στο στάδιο υλοποίηση της πρότασης.
 Στο πλαίσιο αυτό η Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέας Διαχείρισης, συνέταξε σχέδιο  πρόσκλησης υποβολής ειδικών σχεδίων
δράσης, με το οποίο καλεί τους Δικαιούχους (Δήμους - Εταίρους) όπως προβούν στην υποβολή των επιμέρους ειδικών
σχεδίων δράσης  επί των π εριοχών παρέμβασης των Δήμων τους, με βάση τις αντίστοιχες κατευθύνσεις που δόθηκαν από
την ΔΕΦΔ του ΑΣΔΑ. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνω να προχωρήσουμε στη λήψη της σχετικής απόφασης 

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

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. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α, 08/08/2016) όπως ισχύουν
4. Τις διατάξεις του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α,23.12.2014), όπως ισχύουν
5.  Την ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 (ΦΕΚ Β 677) περί "Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, υλοποίησης
προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση
και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας"
6. Την υπ' αριθ. 376/07-02-18 (ΑΔΑ: 7Θ4Β7Λ7-ΞΩΞ) απόφαση της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής περί έγκρισης της
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΑΣΔΑ με τίτλο "Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της
Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ"

7. Την υπ' αριθ. 378/07-02-2018 (ΑΔΑ: Ω3ΘΙ7Λ7-ΜΧ1) απόφαση της Περιφερειάρχου Αττικής περί: Ορισμού της
"Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ) του ΑΣΔΑ" ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020. Ανάθεσης αρμοδιοτήτων διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική" 2014-2020 για πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων επιχειρηματικότητας της
εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης με τίτλο: «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την ανάπτυξη της Δυτικής
Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική" 2014-2020» (ΦΕΚ 775Β'/07-03-
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2018) 

8. Την υπ' αριθ. 07/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: «Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην
Ε.Ε.»  (ΑΔΑ:78ΔΘΟΡΕΓ-ΙΦΨ)

9.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 180/18.01.2018) όπως ισχύει. 

10. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (αριθ.πρωτ.ΑΣΔΑ 907/7.3.2018)
11. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης με τους εταίρους της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας
Εγκρίνει το σχέδιο (συνημμένο) διαβούλευσης "Ειδικών Σχεδίων Δράσεων των Δικαιούχων (Δήμοι-Εταίροι) για την
"Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ στο πλαίσιο του
Περιφερειακού Ε.Π ¨ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020¨"

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 52/2018 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Γιώργος Καπλάνης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι 08/03/2018

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

   

   

    Εσωτερική Διανομή:
::Δ.Ε.Φ .Δ. ( )
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1 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας 

Γενική Διεύθυνση 

Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης 

 
Ταχ. Δ/νση : Εθνικής Αντιστάσεως 65  
Ταχ. Κώδικας : 121 34  
Πληροφορίες:  
Τηλέφωνο :2105745826 
Fax :2105759547 
Email :defd@asda.gr 

 

Περιστέρι __/__/2018 
Α.Π.: ____

 
Προς: Όπως Πίνακας 

Αποδεκτών

 
Πρόσκληση 

 
Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης στο πλαίσιο Διαβούλευσης για την  

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της “Αστικής Αρχής: Αναπτυξιακός 
Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)” με τίτλο: «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την 

Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ» η οποία 
συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ. 

 
Ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 και ειδικότερα τα άρθρα 15 (2) α, 36, 96 (3) β και γ, 123 (6) και (7) και το 
Παράρτημα Ι (3.3) και (6), 

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και για την θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο  «Επενδύσεις στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1080/2006 και ειδικότερα τα άρθρα 7, 8 και 9, 

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 
12, 
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4. Το Ν. 4314/2014 «για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», Β) Ενσωμάτωση της οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο Ελληνικό Δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α297) και άλλες 
διατάξεις (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως ισχύει, 

5. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης/Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

6. Τον Ν. 3463/2010 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & 
Κοινοτήτων» όπως ισχύει. 

7. Την με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20–10–2016 (ΦΕΚ 3521/Β'/01–11–2016) 
Υπουργική Απόφαση με θέμα "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 
81986/ΕΥΘΥ712/31–07–2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες 
επιλεξιμότητας δαπανών για τα  προγράμματα ΕΣΠΑ 2014–2020 – Έλεγχοι νομιμότητας 
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014–2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς –Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης πράξεων», 

8. Το με αριθ. Πρωτ. 115812/ΕΥΘΥ 1091/13-11 2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ που αφορά 
στην περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα τις διαδικασίες  ΔV_1 και ΔV_2 
σχετικές με τον ορισμό και παρακολούθηση των ΕΦΔ, 

9. Την με αριθ. Πρωτ. 81168/ΕΥΣΣΑ 1796/30.7.2015 Εγκύκλιο 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», 

10. Την με αριθ. Πρωτ. 40134/ΕΥΘΥ 373/12 2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Οδηγίες για την διαχείριση και εφαρμογή των 
Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης», 

11. Tην με Α.Π. 706/24-02-2017 (ΑΔΑ: 6ΜΧΤ7Λ7-4ΙΑ) απόφαση της Προέδρου της 
Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 σύμφωνα με την οποία 
εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα της Γραπτής Διαδικασίας 10, ως προς το Θέμα 1ο με τίτλο 
“Ολοκληρωμένες Δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης”, 

12. Την υπ’ αριθ. 715/24-02-17 πρόσκληση υποβολής προτάσεων της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας 
Αττικής για Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις στο πλαίσιο του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2014-2020, 

13. Το υπ’ αριθ. 2775/09-08-2017 έγγραφο περί «Πίνακας κατάταξης προτάσεων ΟΧΕ – 
ΒΑΑ στο πλαίσιο της 715/24.02.2017 πρόσκλησης της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής», 

14. Την υπ’ αριθ. 376, 07/02/2018 απόφαση της Περιφερειάρχου Αττικής «Έγκριση της 
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της “Αστικής Αρχής: Αναπτυξιακός Σύνδεσμος 
Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)” με τίτλο: «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της 
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Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. 
και το Ε.Κ.Τ.», 

15. Την υπ. αριθμ 378/7-2-2018 (ΑΔΑ: Ω3ΘΙ7Λ7-ΜΧ1) απόφαση της Περιφερειάρχου 
Αττικής περί: «Ορισμού της “Διεύθυνσης Ενδιάμεσου φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ) του 
ΑΣΔΑ” ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ 
2014-2020,. Ανάθεσης αρμοδιοτήτων διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 για πράξεις πλην Κρατικών 
Ενισχύσεων επιχειρηματικότητας της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης με 
τίτλο: «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση 
της ΟΧΕ/ΒΑΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020», ΦΕΚ 775Β, 
07/03/2018, 

16. Την με αρ. πρωτ. 907, 07/03/2018 εισήγηση της ΔΕΦΔ περί: «Έγκρισης σχεδίου 
πρόσκλησης υποβολής ειδικών σχεδίων δράσης της πρότασης “Διαδημοτική Εταιρική Σχέση 
για την ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση ΟΧΕ/ΒΑΑ στο πλαίσιο του 
Περιφερειακού Ε.Π. Αττική 2014-2020”», 

17. Την υπ’ αρ. απόφαση 07/2017 (ΑΔΑ: 78ΔΘΟΡΕΓ-ΙΦΨ) του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: 
«Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή του 
ΑΣΔΑ», 

18. Την υπ’ αρ. ___, __/__/2018 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ περί: «Έγκρισης σχεδίου 
πρόσκλησης υποβολής ειδικών σχεδίων δράσης της πρότασης “Διαδημοτική Εταιρική Σχέση 
για την ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση ΟΧΕ/ΒΑΑ στο πλαίσιο του 
Περιφερειακού Ε.Π. Αττική 2014-2020”», και  

19. Τις ανάγκες διαβούλευσης για την υλοποίηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης της “Αστικής Αρχής: Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)” με 
τίτλο: «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση 
της ΟΧΕ/ΒΑΑ» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ. 

 
Καλεί 

 
Τους  παρακάτω εταίρους της Διαδημοτικής Εταιρικής Σχέσης για την Ανάπτυξη της Δυτικής 
Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ:   
 Δήμο Αγίας Βαρβάρας 
 Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού 
 Δήμο Αιγάλεω 
 Δήμο Ιλίου 
 Δήμο Περιστερίου 
 Δήμο Πετρούπολης 
 Δήμο Χαϊδαρίου 
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Για την υποβολή Ειδικών Σχεδίων Δράσης για την  
Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο:  

«Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση 
της ΟΧΕ/ΒΑΑ» 

 

1 Αντικείμενο της πρόσκλησης 

Με την υπ’ αριθμ. 376, 07/02/2018 (ΑΔ: 7Θ4Β7Λ7-ΞΩΞ) απόφαση της Περιφερειάρχου 
Αττικής εγκρίθηκε η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της “Αστικής Αρχής: 
Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)” με τίτλο: «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση 
για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ» η οποία 
συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ. 

Η «Περιοχή Παρέμβασης» της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας, 
προσδιορίζεται από χωρική άποψη σε τρία επίπεδα: 

 στις περιοχές που ενισχύουν την «μητροπολιτικότητα» της Περιοχής Παρέμβασης, άρα 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της Περιφέρειας Αττικής, 

 στους «Θύλακες» συνδυασμού αρνητικών κοινωνικών φαινομένων και αστικής 
υποβάθμισης, 

 στις περιοχές που εμφανίζουν ομοειδείς «λειτουργικές σχέσεις», οι οποίες 
προσδιορίζονται χωρικά από συνδυασμό αναγνωρίσιμων οδικών αξόνων, ομαδοποιούν 
και διασυνδέουν θύλακες και ενσωματώνουν το ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό 
περιβάλλον. 

Το «Διαδημοτικό Λειτουργικό Τόξο» και οι τέσσερις «Γραμμικές Χωρικές Ζώνες 
Παρεμβάσεων - βέλη» (ΔΛΤ-4Β), που αποτυπώνονται στον Χάρτη 1, ενσωματώνουν τα 
παραπάνω χωρικά επίπεδα αναφοράς. 

Στο ΔΛΤ-4Β περιέχονται οι «Θύλακες», τα κέντρα των δήμων και οι βασικοί άξονες 
(εμπορικοί, διοικητικοί, πολιτιστικοί, ιστορικοί) της περιοχής, στα οποία θα εφαρμοσθεί 
«μίγμα» παρεμβάσεων, ικανό να κινητοποιήσει το τοπικό κοινωνικό κεφάλαιο και να 
προσελκύσει νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Με την χωρική στρατηγική ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας στοχεύετε η δημιουργία Δικτύου 
Ιεραρχημένων «Πόλων Ανάπτυξης» και η ανάδειξη ενός πολυλειτουργικού αναπτυξιακού 
πλέγματος, στο οποίο: 

1. Το Περιστέρι, από «Διαδημοτικό Κέντρο Ευρείας Ακτινοβολίας» της Περιφέρειας 
μετεξελίσσεται και αναδεικνύεται σε νέο περιφερειακό δυναμικό πόλο και εντάσσεται 
στο «Δίκτυο Πόλων Διαπεριφερειακής Εμβέλειας» της Αττικής. 

2. Οι λοιποί Δήμοι, από μεμονωμένα «Δημοτικά Κέντρα», αξιοποιούν το ΔΤΛ-4Β και 
μετεξελίσσονται σταδιακά σε «Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας», όπως: 
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 Το αστικό πλέγμα Αιγάλεω - Αγίας Βαρβάρας – Χαϊδαρίου, 

 Το αστικό πλέγμα Αγίων Αναργύρων - Καματερού – Ιλίου – Πετρούπολης. 

Με αυτή την αστική ιεράρχηση, η Δυτική Αθήνα εντάσσεται (σύμφωνα με τη μεθοδολογία 
του ΡΣΑ) στις «περιοχές στρατηγικής σημασίας» και συμβάλλει σε κρίσιμο βαθμό στην 
ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της Αττικής.  

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. 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. Επίσης, η Στρατηγική Β.Α.Α. στη Δυτική Αθήνα στοχεύει ταυτόχρονα στην 
άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και στην συστηματική προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης των ευπαθών ομάδων, με αναβάθμιση και συμπλήρωση των κοινωνικών υποδομών, 
διεύρυνση και ταυτόχρονα στόχευση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και 
προώθηση και αξιοποίηση της κοινωνικής καινοτομίας με στόχο τη συστηματική 
ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων και την προώθησή τους σε θέσεις απασχόλησης και σε 
εναλλακτικές δραστηριότητες επιχειρηματικότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης επιτυγχάνεται στη Δυτική Αθήνα μέσω πολυεπίπεδης και 
ολοκληρωμένης παρέμβασης κοινωνικής καινοτομίας με, ενδεικτικα, τις ακόλουθες 
συνιστώσες: 

 Συνάρθρωση των υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών σε ένα ενιαίο και ομογενοποιημένο 
δίκτυο πρόσβασης των ωφελουμένων σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης της 
ΒΑΑ/ΟΧΕ. 

 Εμπλουτισμός των υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών με νέες. 

 Προώθηση στην απασχόληση των ευπαθών ομάδων (και διερεύνηση ειδικών 
δεξιοτήτων για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας) και εξατομικευμένη 
προσέγγιση ειδικών υπο-ομάδων των ευπαθών ομάδων της περιοχής παρέμβασης στις 
οποίες παρατηρούνται αυξημένα προβλήματα. 

 Δημιουργία διαδημοτικού μηχανισμού πρόληψης και αντιμετώπισης κοινωνικών 
κρίσεων 
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 Διασφάλιση κοινωνικής διαλειτουργικότητας μεταξύ διαφορετικών Κοινωνικών 
Υπηρεσιών. 

Οι παρεμβάσεις αυτές χαρακτηρίζονται από υπερ-τοπικό / διαδημοτικό χαρακτήρα και 
υποστηρίζονται από αντίστοιχα «κοινωνικά δίκτυα». 

Το «μίγμα» των Κύριων Στρατηγικών Επιλογών της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης στη Δυτική Αθήνα αποτελείται από 

 αναπτυξιακή στρατηγική προσέγγιση, με ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, 
διαφοροποίηση του παραγωγικού δυναμικού, προσέλκυση επενδύσεων, αστική 
αναζωογόνηση και, συνδυασμό αυτών, με απώτερο σκοπό πολικότητα, ροές 
επισκεψιμότητας, νέες δραστηριότητες, προώθηση μιας νέας διακριτής (από άποψη 
αναγνωρισιμότητας και δυναμικής) ταυτότητας της Δυτικής Αθήνας 

 διαρθρωτική στρατηγική προσέγγιση, με βιώσιμη αντιμετώπιση των αρνητικών 
κοινωνικών φαινομένων, στοχευμένη ενίσχυση, συμπλήρωση και αναβάθμιση των 
κοινωνικών υποδομών και προώθηση της κοινωνική ένταξης των ευπαθών και 
περιθωριοποιημένων ομάδων, με έμφαση στην διαμόρφωση και βελτίωση ικανοτήτων 
και την παροχή ευκαιριών ισότιμης πρόσβασης στην αγορά εργασίας και στην 
επιχειρηματικότητα, ιδίως των νέων. 

Στον Χάρτη 1, φαίνεται η χωρική αποτύπωση της προτεινόμενης Στρατηγικής ΒΑΑ της 
Δυτικής Αθήνας:  

 Στο Κύριο Αναπτυξιακό Τόξο, σε συνδυασμό με τα αστικά συμπλέγματα και τους 
Θύλακες 

 Στους Διαδημοτικούς Αστικούς Άξονες που στην πραγματικότητα «οριοθετούν» 
τις ευρύτερες ζώνες παρέμβασης της ΒΑΑ, διασυνδέοντας αστικά συμπλέγματα, 
θύλακες και προσβάσεις, εντός και εκτός της Περιοχής παρέμβασης (λ.χ. η 
Εθνική Αθηνών – Θεσσαλονίκης που χωρίζει αλλά και ταυτόχρονα συνδέει την 
Δυτική Αθήνα με το υπόλοιπο πολεοδομικό συγκρότημα των Αθηνών 
«διαλειτουργώντας» με την Αττική Οδό, οι βασικές οδικές προσβάσεις από την 
Αθήνα και τον Πειραιά προς τη Δυτική Αθήνα τέμνουν/ διασχίζουν κάθετα την 
Ε.Ο σε απόσταση ενός χιλιομέτρου η μια από την άλλη, η είσοδος της Ε.Ο. 
Αθηνών – Πατρών στη Δυτική Αθήνα και στο πολεοδομικό συγκρότημα Αθηνών 
στο ύψος της Μονής Δαφνίου στο Δήμο Χαϊδαρίου, η Ιερά Οδός προς Αιγάλεω, 
Χαϊδάρι, Αγία Βαρβάρα, , η Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών όπως προαναφέρεται ως όριο 
Αιγάλεω και Περιστερίου και στη συνέχεια προς Χαϊδάρι, η οδός Λένορμαν – 
Εθνάρχου Μακαρίου – Παναγή Τσαλδάρη στο Περιστέρι που συνεχίζεται προς 
Πετρούπολη ως Αναπαύσεως - Περικλέους, η οδός Δυρραχίου- 
Κωνσταντινουπόλεως, η Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου στον Ίλιον που 
συνεχίζεται ως Ανατολικής Ρωμυλίας στην Πετρούπολη, η Λεωφόρος 
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Δημοκρατίας που αποτελεί την προέκταση της οδού Λιοσίων προς Αγίους 
Αναργύρους και Καματερό μαζί με την παράλληλη της Λεωφόρο Φυλής. 

Χάρτης 1. Χωρική Αποτύπωση της Στρατηγικής ΒΑΑ στη Δυτική Αθήνα 
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2 Οικονομικά στοιχεία της πρόσκλησης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά Ε.Π. και Δικαιούχο (σε όρους Δημοσίας Δαπάνης) που 
διατίθεται στο πλαίσιο της παρούσας υποβολής των ειδικών σχεδίων δράσης της 
«Διαδημοτικής Εταιρικής Σχέσης για την ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της 
ΟΧΕ/ΒΑΑ» είναι ως κάτωθι: 

		 Αγία	Βαρβάρα	
Άγιοι	

Ανάργυροι	‐	
Καματερό	

Αιγάλεω	 Ίλιον	 Περιστέρι	 Πετρούπολη	 Χαϊδάρι	

2b	 	 	 	500.000,00	€	 	 	 	 	

4c	 	350.000,00	€		 	 	700.000,00	€	 	2.100.000,00	€	 	1.200.000,00	€	 	200.000,00	€		 	1.150.000,00	€	

5a	 	 	2.200.000,00	€		 	 	 	1.550.000,00	€	 	

6c	 	900.000,00	€		 	 	 	420.000,00	€	 	900.000,00	€		 	280.000,00	€	

6e	 	 	 	600.000,00	€	 	240.000,00	€	 	1.000.000,00	€	 	530.000,00	€		 	430.000,00	€	

9a	 	 	1.000.000,00	€		 	700.000,00	€	 	1.120.000,00	€	 	2.500.000,00	€	 	800.000,00	€		 	410.000,00	€	

9i	 	 	500.000,00	€		 	400.000,00	€	 	200.000,00	€	 	 	400.000,00	€		

9ii	 	 	450.000,00	€		 	700.000,00	€	 	650.000,00	€	 	 	 	

9iii	 	160.000,00	€		 	 	300.000,00	€	 	800.000,00	€	 	2.700.000,00	€	 	400.000,00	€		 	408.000,00	€	

9iv	 	550.000,00	€		 	500.000,00	€		 	550.000,00	€	 	 	300.000,00	€	 	750.000,00	€		 	819.000,00	€	

9v	 	 	 	600.000,00	€	 	 	600.000,00	€	 	 	

10a	 	100.000,00	€		 	 	 	250.000,00	€	 	650.000,00	€	 	500.000,00	€		 	65.000,00	€	

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα υποβολή προτάσεων στην Ε.Π 3a, συνολικού ύψους 
1.027.000,00€. 

Ο Ενδιάμεσος Φορέας δύναται να επικαιροποιεί το συνολικό ύψος της 
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή 
της ανά άξονα προτεραιότητας/επενδυτική προτεραιότητα/πεδίο παρέμβασης ή/και να προβεί 
σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση 
τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας  

Οι προτάσεις οι οποίες θα υποβληθούν δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να βρίσκονται 
εκτός των ορίων του παραπάνω πίνακα ανά Ε.Π. 

Εάν ο προϋπολογισμός μιας πρότασης υπερβαίνει το όριο χρηματοδότησης που δικαιούται ο 
κάθε δικαιούχος, τότε αυτός πρέπει να αποδεικνύει την εξασφάλιση της πρόσθετης 
χρηματοδότησης από άλλους, εκτός ΠΕΠ Αττικής πόρους. 

Σε περίπτωση κατανομής πρόσθετων πόρων στις εγκεκριμένες προτάσεις, το παραπάνω 
(ανώτατο) όριο δύναται να αναπροσαρμοστεί. 

Για τις προτάσεις που θα εγκριθούν, ο Ε.Φ διατηρεί το δικαίωμα έγκρισης μέρους των 
προτεινόμενων παρεμβάσεων, ή/και αναδιάρθρωσης του Σχεδίου Δράσης και κατά συνέπεια 
αναδιάρθρωσης και του προτεινόμενου προϋπολογισμού τους. 

3 Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Επιλέξιμες περιοχές είναι οι ακόλουθες: 
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 Δήμος Περιφερειακή Ενότητα 
1 Αγίας Βαρβάρας Δυτικού Τομέα Αθηνών 
2 Αγίων Αναργύρων Καματερού Δυτικού Τομέα Αθηνών 
3 Αιγάλεω Δυτικού Τομέα Αθηνών 
4 Ιλίου Δυτικού Τομέα Αθηνών 
5 Περιστερίου Δυτικού Τομέα Αθηνών 
6 Πετρούπολης Δυτικού Τομέα Αθηνών 
7 Χαϊδαρίου Δυτικού Τομέα Αθηνών 

Κάθε Δικαιούχος υποβάλλει ένα σχέδιο δράσης. Κάθε σχέδιο δράσης υποβάλλεται 
υποχρεωτικά σύμφωνα με το πρότυπο Έντυπο Υποβολής, το οποίο αποτελεί συνημμένο της 
παρούσας πρόσκλησης.  

4 Οδηγίες Υποβολής Προτάσεων 

Οι Δήμοι υποβάλλουν φάκελο στον οποίο περιλαμβάνεται: 

 Η αίτηση υποβολής πρότασης, σύμφωνα με το πρότυπο της παρούσας πρόσκλησης 

 Το Έντυπο υποβολής πρότασης, σύμφωνα με το Πρότυπο που παρατίθεται στον Οδηγό 
Εφαρμογής. Η χρήση του προτύπου είναι υποχρεωτική για όλες τους Δήμους. 

Οι φάκελοι υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (cd), στο 
πρωτόκολλο του ΑΣΔΑ και απευθείνονται στην Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης  
του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας: Εθνικής Αντιστάσεως 65, Τ.Κ 12134, 
Περιστέρι, 2ος όροφος, τις ώρες 09:00-14:30, από την ανάρτηση της παρούσας στην 
ιστοσελίδα του ΑΣΔΑ και όλες τις εργάσιμες ημέρες έως και την Δευτέρα 02/04/2018 

5 Επικοινωνία – Δημοσιότητα 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και άλλες 
διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στους: 

1.  Σιλιτζόγλου Στέφανο (τηλ. 2105745826 εσ. 275) και  

2. Καραβά Μαρία (τηλ. 2105745826 εσ. 274) 

Περαιτέρω πληροφορίες για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της “Αστικής 
Αρχής: Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)” με τίτλο: «Διαδημοτική 
Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ» η 
οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ. καθώς και οποιαδήποτε 
πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://efd.asda.gr/Diavoulevsi.html 

ΑΔΑ: 63Τ2ΟΡΕΓ-8Κ0
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