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 Αριθµός Απόφασης: 13 
 

Στην Αγία Βαρβάρα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 11η  Φεβρουαρίου  ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 18.30 συνήλθε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
υπό την Προεδρία του Προέδρου, κ. ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και µετά από την 
3η/2015 πρόσκληση, που επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους στις 
6/2/2015  (αρ. 67 του Ν. 3852/2010) 
Παρισταµένου του κ. ∆ηµάρχου που νόµιµα καλέστηκε. 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 ∆ηµοτικών Συµβούλων βρέθηκαν παρόντες 24 ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι και ειδικότερα: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            

1 ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 13 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
2 ΑΝΙΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ 14 ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
3 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  15 ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
4 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16 ΝΤΑΒΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 17 ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
6 ΒΟΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18 ΠΡΕΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
7 ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
8 ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 20 ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
9 ΚΑΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ (ΧΡΙΣΤΙΝΑ) 21 ΣΙΑΡΑΜΠΗ ΝΙΚΗ 
10 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 22 ΣΙΟΥΤΗ ΚΟΡΝΕΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 
11 ΚΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23 ΦΕΓΓΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 
12 ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ 24 ΧΡΥΣΑΝΤΖΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 

     ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
2. ΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
3. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

Το   ∆ηµοτικό Συµβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του 1ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης µε 

παρόντες 24 ∆ηµοτικούς  Συµβούλους  επί συνόλου 27 

Κατά τη συζήτηση του 1ου  θέµατος ΕΚΤΟΣ ηµερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι ∆.Σ. κ.κ. 

Βασιλάκος Θ. , Βασιλάκος Ι., Ανίσσας Ι., & Βασιλείου Χ.  

Κατά τη έναρξη της  συζήτηση του 1ου  θέµατος   προσήλθαν οι ∆.Σ. κ.κ. Σωτηρόπουλος ∆. 

& Μπασόπουλος Π.  

Οπότε κατά τη συζήτηση του θέµατος  έλαβαν µέρος 22 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

          ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 
 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση Σχεδίου Ολοκληρωµένης 
Αστικής Παρέµβασης (ΣΟΑΠ) ∆υτικής 
Αθήνας. 
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Σας θέτω υπόψη εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου την οποία υπογράφει ο 
∆ιευθυντής της κ. Αντώνης Ζυµατούρας και η οποία έχει ως εξής: 

«Ο χαρακτήρας και οι χρηµατοδοτικές προοπτικές των ΣΟΑΠ 
Τα Σχέδια Ολοκληρωµένης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΟΑΠ) προβλέφθηκαν µε το άρθρο 12 του 
ν.2508/1999, ως εξής:  

«1. Για την προώθηση ολοκληρωµένων στρατηγικών αστικού σχεδιασµού σε 
πόλεις ή τµήµατά τους καθώς και σε ευρύτερες αστικές περιοχές που 
παρουσιάζουν κρίσιµα και σύνθετα προβλήµατα αναπτυξιακής υστέρησης, 
κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής, περιβαλλοντικής υποβάθµισης και 
ποιότητας ζωής, καταρτίζονται και εγκρίνονται Σχέδια Ολοκληρωµένων Αστικών 
Παρεµβάσεων (ΣΟΑΠ), ....» 

Η έγκριση των ΣΟΑΠ γίνεται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών ΠΕΚΑ, Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και άλλων κατά περίπτωση αρµόδιων υπουργών. Η παρακολούθηση και 
η αξιολόγηση της εφαρµογής των ΣΟΑΠ γίνεται από τους οικείους δήµους. 
Πολύ σηµαντικό στοιχείο, εξέλλου, είναι ότι στο νέο ΕΣΠΑ (2014-2020) θα υπάρχουν 
υποχρεωτικά ειδικές παρεµβάσεις στο πλαίσιο της λεγόµενης Ολοκληρωµένης Προσέγγισης 
στη Χωρική Ανάπτυξη που θα έχουν ολοκληρωµένο, πολυθεµατικό και πολυταµειακό 
χαρακτήρα, για την αντιµετώπιση ζητηµάτων όπως η ανάπτυξη / αναγέννηση των πόλεων, ο 
αναπροσανατολισµός της τοπικής ανάπτυξης και η υποστήριξη των περιοχών µε ειδικά 
χαρακτηριστικά και ανάγκες, Στο πλαίσιο αυτό, θα χρηµατοδοτηθούν από το ΣΕΣ 
παρεµβάσεις τέτοιου τύπου σε συγκεκριµένες πόλεις και περιοχές. Η ύπαρξη 
προηγούµενου σχεδιασµού τύπου ΣΟΑΠ αποτελεί πρόκριµα για την ενσωµάτωση 
στο ΕΣΠΑ 2014-2020 τέτοιων παρεµβάσεων. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη 
επιδιώξει να ευαισθητοποιήσει τις περιφερειακές και τοπικές αρχές για την ανάγκη έγκαιρης 
επεξεργασίας σχετικών προτάσεων. ∆εδοµένου ότι ο σχεδιασµός του ΣΕΣ και των επιµέρους 
περιφερειακών και τοµεακών προγραµµάτων θα ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάµηνο του 
2014, για την εξασφάλιση χρηµατοδότηση των ΣΟΑΠ από το ΕΣΠΑ έχει σηµασία η ύπαρξη 
ολοκληρωµένων σχετικών µελετών σε αυτή τη χρονική περίοδο. 
 
Το ΣΟΑΠ ∆υτικής Αθήνας και η σχετική διαδικασία 
Λαµβάνοντας υπόψη τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα από την ύπαρξη ΣΟΑΠ, τόσο ως προς την 
αντιµετώπιση του είδους των προβληµάτων που χαρακτηρίζουν µεγάλο µέρος των ∆ήµων 
της περιοχής ευθύνης του ΑΣ∆Α, όσο και χρηµατοδοτικά (ΕΣΠΑ 2014-2020), ο ΑΣ∆Α πήρε 
την πρωτοβουλία, µαζί µε τους ∆ήµους που συµµετέχουν σε αυτόν, για προώθηση ΣΟΑΠ στη 
∆υτική Αθήνα. Στο πλαίσιο αυτό, υπεγράφη σχετική προγραµµατική σύµβαση µεταξύ 
Οργανισµού Αθήνας και ΑΣ∆Α, ενώ η εκπόνηση του ίδιου του ΣΟΑΠ έγινε µε τεχνική 
υποστήριξη από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και µε αξιοποίηση µιας σειράς µελετών και 
ερευνών που είχε εκπονήσει ο ΑΣ∆Α κατά τα τελευταία χρόνια. Ήδη, έχει εγκριθεί το πρώτο 
στάδιο του ΣΟΑΠ, έχει διεξαχθεί η κατά νόµο δηµόσια διαβούλευση (Σεπτέµβριος 2014), και 
πλέον έχει συνταχθεί και το σχέδιο ΚΥΑ του ΣΟΑΠ ∆υτικής Αθήνας. Σηµειώνεται ότι στο 
πλαίσιο των πιο πάνω διαδικασιών υπήρξε συστηµατική συνεργασία µε όλους τους ∆ήµους 
της περιοχής του ΑΣ∆Α, για να προσδιοριστούν κατάλληλες δράσεις καθώς και κατάλληλες 
ζώνες εστίασης (θύλακες) του  ΣΟΑΠ, ενώ παράλληλα αξιοποιήθηκε το σηµαντικό µελετητικό 
και ερευνητικό έργο που έχει ήδη προωθήσει ο ΑΣ∆Α στο παρελθόν, και το οποίο 
περιλαµβάνει στοιχεία, αναλύσεις και προτάσεις ιδιαίτερα χρήσιµες για την τροφοδότηση του 
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ΣΟΑΠ. Επίσης, έχει ήδη υπάρξει συνεργασία µε την Περιφέρεια Αττικής και µε το ΥΠΕΚΑ (η 
γνώµη και των δύο φορέων είναι αναγκαία για την προώθηση του ΣΟΑΠ, ενώ επιπλέον στην 
περίπτωση της Περιφέρειας υπάρχει και η προοπτική χρηµατοδότησης της εφαρµογής του 
ΣΟΑΠ στο πλαίσιο των δράσεων χωρικής ανάπτυξης του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως έχει 
αναφερθεί πιο πάνω). Στο παρόν στάδιο είναι, πλέον, αναγκαία και η έγκριση του ΣΟΑΠ από 
τους ∆ήµους της ∆υτικής Αθήνας τους οποίους καλύπτει εδαφικά το ΣΟΑΠ, ούτως ώστε να 
προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης της ΚΥΑ µε την οποία θα θεσµοθετηθεί. 
 Στο πλαίσιο αυτό, εισηγούµαστε την έγκριση του ΣΟΑΠ από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αγίας Βαρβάρας. 
Το περιεχόµενο του ΣΟΑΠ ∆υτικής Αθήνας 
Η  ∆υτική  Αθήνα, και ειδικότερα ο ∆ήµος µας,  χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά έντονα και 
πολυδιάστατα προβλήµατα–, κοινωνικά, οικονοµικά, πολεοδοµικά, περιβαλλοντικά–και οι 
διαστάσεις αυτές αλληλοενισχύονται δηµιουργώντας σύνδροµα προβληµατικότητας. 
Ενδεικτικά, µεταξύ των προβληµάτων συµπεριλαµβάνονται τα εξής: 

• Πληθυσµιακή εξασθένηση (υψηλότερη Αττικής και Ελλάδας) 
• Χαµηλό επίπεδο ανάπτυξης (ως προς Αττική και Ελλάδα) 
• Πολυτοµεακή οικονοµική βάση αλλά µε έλλειψη προωθητικών δραστηριοτήτων 
• Πολύ υψηλή ανεργία (µεγαλύτερη Αττικής και Ελλάδας) 
• Υψηλά ποσοστά φτώχειας (χαµηλά εισοδήµατα ως προς Αττική/ οριακά µέσα ως προς 

Ελλάδα) 
• Πολύ έντονα άλλα κοινωνικά προβλήµατα (χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, µειονότητες, 

ευάλωτες οµάδες, παραβατικότητα, έντονοι θύλακες σύνθετων προβληµάτων,...) 
• Μεγάλα προβλήµατα στο στεγαστικό απόθεµα 
• Έντονα πολεοδοµικά προβλήµατα (συγκρούσεις χρήσεων γης, δυσλειτουργική 

ρυµοτοµία, έλλειµµα κοινοχρήστων χώρων και κοινωφελών εγκαταστάσεων, 
προβλήµατα στάθµευσης...) 

• Έντονα περιβαλλοντικά προβλήµατα (αέρια ρύπανση, ηχορύπανση, έλλειµµα πρασίνου 
στον αστικό ιστό 

Η προβληµατικότητα της ∆υτικής Αθήνας ως συνόλου είναι διαχρονικό φαινόµενο, µε ρίζες 
που ανάγονται στη δεκαετία του ’20. Η µειονεκτική θέση της περιοχής αποτελεί µια από τις 
σταθερές της γενικότερης οργάνωσης της µητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας-Αττικής, και 
έχει ιστορικά και δοµικά χαρακτηριστικά που δεν περιορίζονται στην παρούσα περίοδο. Παρά 
το ότι το γεγονός αυτό έχει αναγνωριστεί σε διάφορα προγραµµατικά κείµενα, τουλάχιστον 
µετά το 1980, στην πράξη δεν εφαρµόστηκαν αποτελεσµατικές πολιτικές για την 
αντιµετώπισή του. 
Παράλληλα, ωστόσο, η  ∆υτική Αθήνα έχει πληγεί από την κρίση κατά τα τελευταία πέντε 
χρόνια εντονότερα από ό,τι συνολικά η Αττική (που ήδη έχει πληγεί περισσότερο από την 
υπόλοιπη χώρα), µε αποτέλεσµα ορισµένα από τα παλαιότερα προβλήµατα να οξυνθούν 
ακόµα περισσότερα και σε αυτά να προστεθούν και νέα. 
Τέλος, µια άλλη παράµετρος του όλου προβλήµατος είναι ότι ενώ τα περισσότερο 
προβλήµατα χαρακτηρίζουν γενικά όλους τους δήµους της ∆υτικής Αθήνας, στο εσωτερικό 
της υπάρχουν θύλακες στους οποίους παρατηρούνται ορισµένα συνδυασµένα προβλήµατα 
ακόµα µεγαλύτερες έντασης ή/και ορισµένα ειδικού τύπου προβλήµατα. Τέτοιοι θύλακες 
προβλέπονται και στο ∆ήµο µας, όπως φαίνεται στο συνηµµένο σκαρίφηµα, και ο 
προσδιορισµός τους έγινε σε συνεργασία ∆ήµου και ΑΣ∆Α. 
Ορισµένα βασικά στοιχεία για το περιεχόµενο του ΣΟΑΠ είναι τα εξής: 
Ως περιοχή παρέµβασης του ΣΟΑΠ ∆υτικής Αθήνας ορίζεται το σύνολο της εδαφικής 
περιοχής των ∆ήµων του ΑΣ∆Α (Αγία Βαρβάρα, Άγιοι Ανάργυροι – Καµατερό, Αιγάλεω, Ίλιον, 
Περιστέρι, Πετρούπολη, Φυλή και Χαϊδάρι) που καταλαµβάνεται από οικιστικό ιστό, και 
προσδιορίζεται ως «ευρύτερη περιοχή παρέµβασης» του ΣΟΑΠ, στο οποίο θα υλοποιηθούν οι 
οριζόντιες ενέργειες του ΣΟΑΠ. Στο εσωτερικό της προηγούµενης «ευρύτερης περιοχής 
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παρέµβασης» προσδιορίζονται θύλακες, στου οποίους θα υλοποιηθούν, επιπλέον, οι 
γεωγραφικά εστιασµένες ενέργειες. 
Κεντρικός Στόχος του ΣΟΑΠ ∆υτικής Αθήνας είναι ο επαναπροσδιορισµός της  ∆υτικής  
Αθήνας ως ενός ισότιµου τµήµατος της ευρύτερης  Αθήνας, µε υπέρβαση του διαχρονικού 
κοινωνικού διαχωρισµού και της δοµικά δυσµενέστερης θέσης που είχε η  περιοχή.  Συνεπώς, 
δεν επιδιώκεται απλώς η επαναφορά στην προ-κρίσης κατάσταση, αλλά η ανάταξη και 
διαχρονικών δοµικών προβληµάτων της περιοχής του ΣΟΑΠ που προϋπήρχαν της κρίσης. Το 
ΣΟΑΠ επιδιώκει να καλύψει το σύνολο των διαστάσεων της κρίσης και των προγενέστερων 
προβληµάτων, και να συντονίσει και επιτύχει την υλοποίηση µιας σειράς δράσεων µε κεντρικό 
παρονοµαστή τη χωρική και κοινωνική συνοχή. 
Για την προώθηση του Κεντρικού Στόχου ορίζονται οι στρατηγικές κατευθύνσεις του ΣΟΑΠ, 
ως εξής: 

• Βελτίωση της θέσης της  ∆υτικής  Αθήνας στο πολεοδοµικό συγκρότηµα και τη 
µητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, αντιµετώπιση των χρονίων προβληµάτων 
άνισης ανάπτυξης 

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. 
• Χωρική και κοινωνική συνοχή. 
• Αποτελεσµατική διαχείριση του δηµόσιου χώρου,  
• Υιοθέτηση καινοτόµων και σύγχρονων µορφών διαχείρισης της πληροφορίας 

έξυπνη πόλη,  
• Αναβάθµιση της εικόνας και ταυτότητας του χώρου,  

 
Παράλληλα, ως µεθοδολογικές αρχές υλοποίησης της στρατηγικής παρέµβασης 
προσδιορίζονται οι παρακάτω:  

• υιοθέτηση προγράµµατος δράσης που εστιάζει στη ∆υτική Αθήνα έχοντας ως 
γνώµονα την αλληλεπίδραση µε τη µητροπολιτική περιοχή, 

• µακροπρόθεσµος ορίζοντας εφαρµογής της παρέµβασης, διαχρονική προσπάθεια, 
συστηµατικότητα,  χρονική ιεράρχηση δράσεων και διαµόρφωση προτεραιοτήτων, 

• συνέργεια µε ευρύτερες πολιτικές και παρεµβάσεις,  
• ολοκληρωµένος χαρακτήρας του προγράµµατος µε αναγκαία την εµπλοκή πολλών 

φορέων (δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα) και κρίσιµο το ρόλο του συντονισµού τους 
σε κεντρικό επίπεδο.  

 
Ως ειδικοί στόχοι του ΣΟΑΠ ορίζονται οι εξής: 

1. Ανάκτηση και ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής 
2. Στήριξη της Οικονοµικής Βάσης 
3. Αναβάθµιση φυσικού Περιβάλλοντος 
4. Ανάκτηση και αναβάθµιση Πολεοδοµικού Χώρου 
5. Αναβάθµιση αγοράς Ακινήτων 
6. Αποκατάσταση αισθήµατος Ασφάλειας 

 
Η στρατηγική και οι ειδικοί στόχοι του ΣΟΑΠ υλοποιούνται µέσω ενεργειών, οι οποίες 
οµαδοποιούνται σε δεκαεπτά  (17) άξονες και αποτελούν τα επιχειρησιακά στοιχεία του. Κάθε 
άξονας ενσωµατώνει µια οµάδα ενεργειών. Οι ειδικοί στόχοι επιτυγχάνονται µέσω 55 
ενεργειών και ενός συνόλου υποενεργειών, ως εκ τούτου ειδικοί στόχοι, άξονες και ενέργειες 
τελούν σε οργανική και λειτουργική αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση. Οι άξονες του, ανά 
ειδικό στόχο,  ΣΟΑΠ είναι οι εξής: 
1 Κοινωνική συνοχή 

• προώθηση της κοινωνικής συνοχής µέσω βελτίωσης των υποδοµών και  των 
προσφερόµενων υπηρεσιών του κοινωνικού κράτους 

• έµφαση στον ρόλο της πολιτιστικής δηµιουργίας και σε πολιτικές ενίσχυσής της 
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2 Οικονοµική βάση 
• ενίσχυση των παραγωγικών και επαγγελµατικών δραστηριοτήτων της περιοχής µε 

παράλληλη αξιοποίηση των αναπτυξιακών, συγκριτικών και ανταγωνιστικών 
πλεονεκτηµάτων της 

• µέτρα και δράσεις για το µετασχηµατισµό προς πιο δυναµική κατεύθυνση των 
δραστηριοτήτων της οικονοµικής βάσης της περιοχή 

3 Περιβάλλον 
• δηµιουργία χώρων πρασίνου και βελτίωση και αναβάθµιση του υπάρχοντος πρασίνου 

της πόλης και του εξωαστικού χώρου 
• ενίσχυση των περιβαλλοντικών υποδοµών 

4 Πολεοδοµικό χώρος 
• απόκτηση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, καθώς και συντήρηση, αναβάθµιση και 

επέκταση των υπαρχόντων 
• αισθητική αναβάθµιση και ανάδειξη σηµαντικών τοποσήµων 
• ανάδειξη συγκεκριµένης χωρικής ταυτότητας σε επιµέρους περιοχές 
• οµαλή και ποιοτική διαχείριση της καθηµερινότητας 
• έµφαση στην βιώσιµη κινητικότητα 
• αναθεώρηση του πολεοδοµικού σχεδιασµού  
• ανάπτυξης της ψηφιακής παρουσίας των δήµων   
• 5 Ακίνητα 
• αναθέρµανση της αγοράς των ακινήτων  
• υποδειγµατικές και πιλοτικές δράσεις για τα ακίνητα 

6 Ασφάλεια 
• αντιµετώπιση των φαινοµένων παραβατικότητας 
• ενίσχυση του αισθήµατος ασφάλειας στο δηµόσιο χώρο  
7 Τεχνική υποστήριξη της εφαρµογής του ΣΟΑΠ 

 
Παρακολούθηση και εφαρµογή του ΣΟΑΠ 
Το ΣΟΑΠ ∆υτικής Αθήνας θα υλοποιηθεί µε τη σύµπραξη και συµµετοχή των αρµόδιων για 
κάθε δράση φορέων, που µπορεί ενδεικτικά να συνίσταται στη χρηµατοδότηση, την εισφορά 
εκτάσεων ή/και κτισµάτων, την κατασκευή αναγκαίων έργων και υποδοµών, την παροχή 
υπηρεσιών, την διάθεση υπαρχουσών δοµών και  υποδοµών, καθώς και ανθρώπινου 
δυναµικού, τον σχεδιασµό και υλοποίηση θεσµικών παρεµβάσεων. 
Φορέας ∆ιαχείρισης του ΣΟΑΠ ορίζεται ο Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής Αθήνας (ΑΣ∆Α). 
Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρµογής του ΣΟΑΠ γίνεται από Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης στην οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι κάθε ∆ήµου η 
εδαφική περιοχή του οποίου εµπίπτει πλήρως ή µερικώς στην περιοχή παρέµβασης του 
ΣΟΑΠ. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Αξιολόγησης υποστηρίζεται τεχνικά από τον ΑΣ∆Α.  
Ο συντονισµός της εφαρµογής του ΣΟΑΠ γίνεται από την Επιτροπή Συντονισµού, η οποία 
συνίσταται µε απόφαση  του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής µε 
συµµετοχή όλων των συναρµοδίων». 

 
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και έλαβε υπόψη το τελικό κείµενο του ΣΟΑΠ ∆υτικής 
Αθήνας, συµπεριλαµβανόµενου του Σχεδίου ∆ράσης και του σχεδίου εγκριτικής ΚΥΑ, και 
λαµβάνοντας υπ’ όψη τις διαδικασίες εκπόνησης και διαβούλευσης που έχουν προηγηθεί, 
την ειδικότερη συµµετοχή του ∆ήµου Aγίας Βαρβάρας στον προσδιορισµό των 
προτεραιοτήτων, των δράσεων και των θυλάκων του ΣΟΑΠ που αφορούν άµεσα το ∆ήµο 
αλλά και γενικότερα τη ∆υτική Αθήνα, και βασιζόµενο στη σχετική εισήγηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Κατά πλειοψηφία  µε είκοσι µία (21) θετικές ψήφους και µία (1) αρνητική (κ. Καρανάσιου 
Ε.) 
Αποδέχεται και εγκρίνει το ΣΟΑΠ ∆υτικής Αθήνας και ζητεί την ταχεία προώθηση της 

θεσµοθέτησής του µέσω ΚΥΑ, τη χρηµατοδότηση της εφαρµογής του ΣΟΑΠ από το ΕΣΠΑ 

2014-2020 και συµπληρωµατικά και από άλλες πηγές (όπως αναφέρεται στο κείµενο του 

ΣΟΑΠ), και την ενεργοποίηση των µηχανισµών διαχείρισης και παρακολούθησης του ΣΟΑΠ. 

 

Απόσπασµα από τα πρακτικά 
Αγία Βαρβάρα 12-2-2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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