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

Αριθμός απόφασης 35/2020 της Ε.Ε.

Στις 30 Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, 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
27/04/2020

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 1ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική 2014-2020"  με τίτλο ¨Μηχανισμός Ανάπτυξης
και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα¨ και υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας
μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμων Αγίων Αναργύρων-Καματερού και Αιγάλεω» και λέει τα εξής:

Με την υπ΄ αριθ. 362/27.01.2020 Πρόσκληση με τίτλο «Μηχανισμός Ανάπτυξης και Προαγωγής της
Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα» ο Ενδιάμεσος Φορέας OXE/BAA Δυτικής Αθήνας, καλεί τον ΑΣΔΑ να
υποβάλλει προτάσεις, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας (03) «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας των ΜΜΕ - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων
και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας», του Ε.Π. «Αττική 2014-2020», ο οποίος
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
Η Δυτική Αθήνα χαρακτηρίζεται από διαχρονική έλλειψη συλλογικών επιχειρηματικών θεσμών και απουσία
«ταυτότητας» ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού.
Ο ΑΣΔΑ, μέσω της παρούσας Δράσης στοχεύει στην άρση αυτών των αρνητικών συνθηκών και την
κινητοποίηση των επιχειρήσεων, με την καθιέρωση συλλογικών διαδικασιών προώθησης της επιχειρηματικότητας
και προβολής της Δυτικής Αθήνας ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού, μέσω δημιουργίας
«Μηχανισμού» Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας, μέσα από την εγκαθίδρυση επιχειρηματικών
συνεργασιών και συνεργιών, καθώς και ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων, πρωτοβουλιών και «ικανοτήτων»
στους τοπικούς συλλογικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Δράσης «Μηχανισμός Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη
Δυτική Αθήνα» προβλέπονται:

Η συγκρότηση και υποστήριξη της Οργάνωσης και Λειτουργίας του «Μηχανισμού Ανάπτυξης και
Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα», με Δικαιούχο τον ΑΣΔΑ, και

Η ανάπτυξη «Δικτύου» Κέντρων «φυσικής» ενημέρωσης και διεπαφής με επιχειρήσεις, επενδυτές κ.λπ. στη
Δυτική Αθήνας με δύο σημεία παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης για την επιχειρηματικότητα και τις
επενδύσεις (Δ-ΚΥΠΕΕ): το Κέντρο Ενημέρωσης με έδρα το Δήμο Αιγάλεω και το Κέντρο Ενημέρωσης με
έδρα το Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού 
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Τα Δ-ΚΥΠΕΕ θα υλοποιηθούν με διακριτές δράσεις. Οι ρόλοι, οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες του «Μηχανισμού
Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα» και των Δ-ΚΥΠΕΕ θα περιγραφούν σε
μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των Δικαιούχων της Δράσης (συνημμένο).
Το ύψος της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης της ανωτέρω Δράσης ανέρχεται στο ποσό των  695.000,00 €. Το
όποιο επιπλέον ποσό μπορεί να προκύψει μετά την οριστικοποίηση του προϋπολογισμού του έργου και μέχρι το
ύψος των 840.00,00 €, θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του ΑΣΔΑ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνω να προχωρήσουμε στη λήψη απόφασης για την αποδοχή  των όρων
της υπ΄ αριθμ. 362/27.01.2020 πρόσκλησης με κωδικό ΑΣΔΑ_24 και Α/Α ΟΠΣ 3815, την έγκριση της υποβολής
αιτήματος της πράξης με τίτλο «Μηχανισμός Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική
Αθήνα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 695.000,00 €,
την κάλυψη του όποιου επιπλέον ποσού μπορεί να προκύψει μετά την οριστικοποίηση του προϋπολογισμού του
έργου και μέχρι το ύψος των 840.00,00 €, από ιδίους πόρους του ΑΣΔΑ καθώς και την υπογραφή Μνημονίου
Συνεργασίας μεταξύ ΑΣΔΑ, Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Δήμου Αιγάλεω για την υλοποίηση της
ανωτέρω πράξης (συνημμένο)

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.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19.7.2018), όπως ισχύουν 
4 . Την υπ' αριθ.11/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε."
(ΑΔΑ:7Ζ8ΓΟΡΕΓ-5ΜΕ)
5. Την υπ' αριθ.12/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους
2020" (ΑΔΑ:6ΣΟΦΟΡΕΓ-093) που εγκρίθηκε με το 132674/33336/27.01.2020  έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 427/30.01.2020)
6. Την υπ΄αριθ.362/27.01.2020 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας (03) "Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ-Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση
Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας"
7. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τους όρους της υπ΄αριθ. 362/27.01.2020 πρόσκλησης με κωδικό ΑΣΔΑ_24 και Α/Α ΟΠΣ 3815.
Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στην πράξη με τίτλο «Μηχανισμός Ανάπτυξης και Προαγωγής της
Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020»,
επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 695.000,00 € καθώς και την κάλυψη του όποιου επιπλέον ποσού μπορεί να
προκύψει μετά την οριστικοποίηση του προϋπολογισμού του έργου και μέχρι το ύψος των 840.00,00
€, από ιδίους πόρους του ΑΣΔΑ 
Εγκρίνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΑΣΔΑ, Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού,
Δήμου Αιγάλεω για την υλοποίηση της ανωτέρω πράξης (συνημμένο)

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 35/2020 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 30/04/2020
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Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου
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Μνημόνιο Συνεργασίας για την Υλοποίηση της Πράξης 

«Μηχανισμός ανάπτυξης και προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα» 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2014-2020 

 

 

Στο Περιστέρι, σήμερα 30/04/2020 οι κάτωθι συνεργαζόμενοι δικαιούχοι μέσω των νομίμων 
εκπροσώπων τους: 

Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΣΔΑ), με έδρα το Περιστέρι, 
Αρκαδίας 37, T.Κ. 12134, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κο. Ανδρέα Π. 
Παχατουρίδη, ως Δικαιούχος της Πράξης «Μηχανισμός Ανάπτυξης και προαγωγής της 
Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα» 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ με έδρα τους Αγίους Αναργύρους, Λεωφόρος 
Δημοκρατίας 61, Τ.Κ.13561, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Γεώργιο-Σταύρο 
Τσίρμπα, ως Δικαιούχος της Πράξης «Μηχανισμός ανάπτυξης και προαγωγής της 
Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αγ. Αναργύρων-Καματερού» 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ με έδρα το Αιγάλεω, Ιερά Οδός 364 και Κάλβου, Τ.Κ. 12243, νομίμως 
εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κο Ιωάννη Γκίκα, ως Δικαιούχος της Πράξης «Μηχανισμός 
ανάπτυξης και προαγωγής της Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αιγάλεω» 

που στο εξής θα αναφέρονται, συλλογικά ή μεμονωμένα, ως «Συνεργαζόμενοι Δικαιούχοι», έχοντας 
υπόψη: 

1. Την Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 362/27-1-2020 και κωδικό ΑΣΔΑ_24 του Αναπτυξιακού 
Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, 
Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ) του Ε.Π. «Αττική 2014-2020» για την 
υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν 
στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειας των ΜΜΕ-Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για 
προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. 
«Αττική 2014-2020», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

2. Τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες σχετικά με: 

 τις δημόσιες συμβάσεις και τον ανταγωνισμό 

 την προστασία του περιβάλλοντος 

 την ισότητα των ευκαιριών 

 τη μη προαγωγή των διακρίσεων 
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 την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις υπηρεσίες και την πληροφόρηση 
με τη χρήση τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

3. Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση», όπως ισχύει. 

4. Την με αριθμ. …… / …-….-2020 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού 
Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) για την έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο 
«Μηχανισμός Ανάπτυξης και προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα» για 
χρηματοδότηση από το ΠΕΠ «Αττική» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό ΑΣΔΑ_24 και 
την εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο να υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την υποβολή 
της πρότασης. 

5. Την με αριθμ. 27/19-02-2020 (ΑΔΑ: 62ΛΖΩ62-ΥΚ9) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού για την έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο 
«Μηχανισμός ανάπτυξης και προαγωγής της Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αγ. Αναργύρων-
Καματερού» για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ «Αττική» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με 
κωδικό ΑΣΔΑ_24 και την εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο να υπογράψει όλα τα απαραίτητα 
έγγραφα για την υποβολή της πρότασης. 

6. Την με αριθμ. 65/22.04.2020 (ΑΔΑ: ΩΓΞ8Ω6Ν-037) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Αιγάλεω για την έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Μηχανισμός ανάπτυξης 
και προαγωγής της Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αιγάλεω» για χρηματοδότηση από το 
ΠΕΠ «Αττική» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό ΑΣΔΑ_24 και την εξουσιοδότηση 
στον Δήμαρχο να υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την υποβολή της πρότασης. 

συνυπογράφουν τον παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας για την υλοποίηση του Μηχανισμού Ανάπτυξης 
και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και των συνοδευτικών εγγράφων του, με τους κάτωθι ειδικότερους 
όρους: 

1. Σκοπός 

Σκοπός του Μνημονίου είναι η αμοιβαία συνεργασία μεταξύ των Συνεργαζόμενων Δικαιούχων, στο 
πλαίσιο της υλοποίησης του Μηχανισμού Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη 
Δυτική Αθήνα. 

Σε κάθε περίπτωση, το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας έχει ρόλο συμπληρωματικό και όχι αναιρετικό 
προς τις Αποφάσεις Ένταξης σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων 
χρηματοδότησης. 

2. Περιεχόμενο της Δράσης και Δικαιούχοι 

2.1. Μέσω της Δράσης στοχεύεται  η σταδιακή καθιέρωση συλλογικών διαδικασιών προώθησης της 
επιχειρηματικότητας και προβολής της Δυτικής Αθήνας ως επιχειρηματικού και επενδυτικού 
προορισμού, μέσω δημιουργίας «Μηχανισμού» Ανάπτυξης και Προαγωγής της 
Επιχειρηματικότητας. 

Στο πλαίσιο της Δράσης προγραμματίζεται η υλοποίηση «Δραστηριοτήτων» σε δύο επίπεδα:  

 στη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία του «Μηχανισμού Ανάπτυξης και Προαγωγής της 
Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα» και, 
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 στην ανάπτυξη «σημείων» φυσικής ενημέρωσης και διεπαφής με επιχειρήσεις, εν δυνάμει 
επιχειρηματίες, επενδυτές και λοιπού ενδιαφερόμενους. 

2.2. Οι υπηρεσίες που περιγράφουν τις παραπάνω Δραστηριότητες θα εξειδικευθούν αναλυτικά στις 
Μελέτες και στα λοιπά Έντυπα που προβλέπονται στην Πρόσκληση(Ενότητα 5: ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ) και θα συμφωνηθούν ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη, έτσι ώστε 
να διασφαλισθεί η αναγκαία συμπληρωματικότητα και οι συνέργιες ανάμεσα στις προβλεπόμενες 
Δραστηριότητες. 

2.3. Δικαιούχοι των Δράσεων  είναι οι συμβαλλόμενοι του παρόντος πρωτοκόλλου συνεργασίας, με 
κατανομή ρόλων σε αντίστοιχες Υπο-Δράσεις, ως εξής: 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΘΗΝΑΣ (ΑΣΔΑ) 

Συγκρότηση και Υποστήριξη της Οργάνωσης και 
Λειτουργίας του «Μηχανισμού Ανάπτυξης και 

Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική 
Αθήνα»

3.4.ΑΣΔΑ.1α 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Δίκτυο Κέντρων παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης 
για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις (Δ-
ΚΥΠΕΕ) Δυτικής Αθήνας: Κέντρο Ενημέρωσης 

Δήμου Αιγάλεω (Δ-ΚΥΠΕΕ-1)

3.4.ΑΣΔΑ.1β 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

 

Δίκτυο Κέντρων παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης 
για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις (Δ-
ΚΥΠΕΕ) Δυτικής Αθήνας: Κέντρο Ενημέρωσης 

Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Δ-ΚΥΠΕΕ-
2)

3.4.ΑΣΔΑ.1γ 

3. Αντικείμενο – ρόλοι 

 3.1. Αντικείμενου του Μνημονίου Συνεργασίας είναι η αποτύπωση του τρόπου οργάνωσης, του 
συντονισμού, των ρόλων και του τρόπου λειτουργίας του Μηχανισμού Ανάπτυξης και Προαγωγής 
της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα. 

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες: 

1. Συγκρότηση, Υποστήριξη, Οργάνωση και Λειτουργία του «Μηχανισμού Ανάπτυξης και 
Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα» με Δικαιούχο τον Αναπτυξιακό 
Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (Δράση 3.4.ΑΣΔΑ.1) και συγκεκριμένα: 

2. Συγκρότηση του «Μηχανισμού» και οργάνωση της λειτουργίας του, καθιέρωση διαδικασιών 
διαβούλευσης και στήριξη / κινητοποίηση των επαγγελματικών εταίρων της περιοχής, κατά 
τεκμήριο τοπικού χαρακτήρα. 

3. Ανάπτυξη, επικοινωνία και καθορισμός κοινών στρατηγικών ανάπτυξης της 
επιχειρηματικότητας, βελτίωσης του οικονομικού και διοικητικού περιβάλλοντος και 
προβολής της Δυτικής Αθήνας ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού και τόπου 
εγκατάστασης νέων επιχειρήσεων. 

4. Προώθηση κοινών υπηρεσιών απλοποίησης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ως προς την 
εμπλοκή της Αυτοδιοίκησης στην αδειοδότηση, λειτουργία και ρύθμιση ζητημάτων άσκησης 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 
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5. Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για την Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Αθήνα. 

6. Σχεδιασμός, οργάνωση και παρακολούθηση στρατηγικού πλάνου  εξωστρέφειας της Δυτικής 
Αθήνας με έμφαση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα αυτής, μέσω της παροχής ενημέρωσης 
και πληροφοριών οικονομικού, επιχειρηματικού και γενικότερου περιβάλλοντος, καθώς και 
πληροφόρησης για συγκεκριμένες δυνατότητες εξαγωγικών κινήσεων, εξεύρεσης εμπορικών 
εταίρων κτλ. 

7. Ανάπτυξη «Δικτύου» Κέντρων «φυσικής» ενημέρωσης και διεπαφής με επιχειρήσεις, 
επενδυτές κ.λπ. στη Δυτική Αθήνας με δύο σημεία παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης για 
την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις (Δ-ΚΥΠΕΕ): το Κέντρο Ενημέρωσης με έδρα το 
Δήμο Αιγάλεω και το Κέντρο Ενημέρωσης με έδρα το Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού. 
Τα Δ-ΚΥΠΕΕ θα υλοποιηθούν με διακριτές δράσεις, με αντίστοιχα κωδικούς 3.4.ΑΣΔΑ.1.β 
και 3.4.ΑΣΔΑ.1.γ.και θα παρέχουν: 

8. Πληροφόρηση σχετικά με τις συνθήκες και εξελίξεις της τοπικής αγοράς, καθώς και των 
επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών. 

9. Υπηρεσίες ενημέρωσης και παροχή οδηγιών προστιθέμενης αξίας σε δυνητικούς επενδυτές 
που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη Δυτική Αθήνα, οι οποίες ενδεικτικά 
περιλαμβάνουν: 

 ενημέρωση σε θέματα διαδικασιών, αρμοδιοτήτων, θεσμικού και κανονιστικού 
περιβάλλοντος και υποστήριξη σε μορφή συγκέντρωσης των συγκεκριμένων  
πληροφοριών 

 πληροφόρηση για τις συνθήκες της τοπικής αγοράς και τις δυνατότητες που παρέχονται 

 διασύνδεση με άλλους συναρμόδιους φορείς για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων 

 υποστήριξη στην διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής της Περιφέρειας σχετικά 
με την επιχειρηματικότητα, μέσω της παρακολούθησης των συνθηκών και τάσεων της 
αγοράς και της παροχής τεκμηρίωσης για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και αποτίμηση 
πολιτικών και μέτρων. 

10. Υπηρεσίες διάχυσης καλών πρακτικών και ανταλλαγής εμπειριών. 

3.2. Κάθε ΚΥΠΕΕ θα έχει την λειτουργική  «ευθύνη» φυσικής ενημέρωσης συγκεκριμένων Δήμων 
της Δυτικής Αθήνας και, ειδικότερα: 

 το ΚΥΠΕΕ-1 του ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ,  θα έχει την κατ’ αρχήν ευθύνη παροχής υπηρεσιών 
πληροφόρησης για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις στους Δήμους Αιγάλεω, Αγίας 
Βαρβάρας, Χαϊδαρίου και Πετρούπολης, 

 το ΚΥΠΕΕ-2 του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, θα έχει την κατ’ αρχήν 
ευθύνη παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις 
στους Δήμους Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Περιστερίου και Ιλίου.  

3.3. Η κατανομή «χωρικής ευθύνης» έχει λειτουργικό  χαρακτήρα και διασφαλίζει ένα  κοινό πεδίο 
συναντίληψης και  συνεννόησης, αφού δεν θα υπάρχουν διακρίσεις, εμπόδια και προϋποθέσεις 
λήψης των υπηρεσιών ενημέρωσης, ανεξαρτήτως τόπου εγκατάστασης ή προέλευσης του 
ωφελούμενου (επιχείρησης ή/και φυσικού προσώπου) και σε κάθε περίπτωση οι εκτός των 
διοικητικών ορίων της Π.Ε. Δυτικής Αθήνας. 
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3.4. Στο πλαίσιο αυτό οι Συνεργαζόμενοι Δικαιούχοι αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν τις παρακάτω 
Πράξεις: 

 Μηχανισμός ανάπτυξης και προαγωγής της Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αγ. Αναργύρων 
– Καματερού, με Δικαιούχο το Δήμο Αγ. Αναργύρων – Καματερού 

 Μηχανισμός ανάπτυξης και προαγωγής της Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αιγάλεω, με 
Δικαιούχο το Δήμο Αιγάλεω 

 Μηχανισμός Ανάπτυξης και προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα, με 
Δικαιούχο τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) 

3.5. Οι εκροές, των Πράξεων, όπως οδηγοί και εργαλεία επιχειρηματικότητας, βάσεις δεδομένων με 
στοιχεία επιχειρήσεων, έρευνες αγορών και μελέτες, θα συγκεντρώνονται από τον Αναπτυξιακό 
Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας στο πλαίσιο της Πράξης «Μηχανισμός Ανάπτυξης και προαγωγής της 
Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα» και θα αναρτώνται στην ψηφιακή πλατφόρμα 
επιχειρηματικότητας. 

Οι ανωτέρω Δικαιούχοι ευθύνονται αποκλειστικά για τις Πράξεις που υλοποιούν και οφείλουν να 
τηρούν το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο, τους κανόνες διαχείρισης του ΕΣΠΑ, τους κανόνες 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και τα όσα ειδικά ορίζονται στις αποφάσεις ένταξης των 
Πράξεων και στα Τεχνικά Δελτία Πράξης και Υποέργων, όπως κάθε φορά ισχύουν. 

Καθένας από τους Δικαιούχους θα εφαρμόσει το εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης που διέπει το 
φορέα του και θα είναι υπεύθυνος για τη νομιμότητα και την επιλεξιμότητα των δαπανών των 
Υποέργων που υλοποιεί. 

4. Οργάνωση, Συντονισμός και τρόπος λειτουργίας Μηχανισμού Ανάπτυξης και 
Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα 

4.1 Για τον συντονισμό της Δράσης προβλέπεται η συγκρότηση «Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης» (ΚΕΠ) με την συμμετοχή των Γενικών Γραμματέων (Γ.Γ.) των τριών Φορέων. 
Της Κοινής Επιτροπής προεδρεύει ο Γ.Γ. του ΑΣΔΑ.  Οι Γ.Γ. ορίζονται με αναπληρωτές από τον 
υπηρεσιακό μηχανισμό.  

4.2. Ο ρόλος της ΚΕΠ είναι: 
 ο συντονισμός της παρακολούθησης  των εγκεκριμένων Προτάσεων και των κύριων Δραστηριοτήτων 

και υπηρεσιών στις οποίες εξειδικεύονται αυτές, 

 η διασφάλιση της συμπληρωματικότητας των επιμέρους υπηρεσιών και η επίλυση  τυχόν ζητημάτων 
ασυνεπειών ή προβλημάτων απόκλισης των χρονοδιαγραμμάτων μεταξύ των τριών Πράξεων που θα 
υλοποιήσουν τις Πράξεις των τριών υπο-Δράσεων, 

 η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας της Δράση με άλλες Δράσεις που εντάσσονται στη ΒΑΑ/ΟΧΕ 
Δυτικής Αθήνας ή/και σε άλλες Δράσεις του ΠΕΠ Αττικής ή/και του ΕΣΠΑ 2014-2020 

5. Διάρκεια Μνημονίου Συνεργασίας 

Το παρόν δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη με την υπογραφή τους από τους νομίμους εκπροσώπους 
των μερών και τίθεται σε ισχύ με την ένταξη των Πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η 
διάρκεια ισχύος του ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των Πράξεων. 

Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας θα διακοπεί αυτόματα, χωρίς οποιαδήποτε απαίτηση ή υποχρέωση 
των Συνεργαζόμενων Δικαιούχων, σε περίπτωση ανάκλησης των Αποφάσεων Ένταξης. 
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6. Τροποποίηση 

Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας δύναται να τροποποιηθεί μόνο με νεότερη έγγραφη και ρητή 
συμφωνία των Συνεργαζόμενων Δικαιούχων και κατόπιν σχετικής έγκρισης του ΕΦΔ ΑΣΔΑ ή/και 
της ΕΥΔ ΠΕΠ «Αττική 2014-2020». 

7. Εχεμύθεια   

Το σύνολο των πληροφοριών, των δεδομένων, των συμπερασμάτων που προκύπτουν και οτιδήποτε 
έχει σχέση με το παρόν Μνημόνιο είναι και θεωρούνται εμπιστευτικά και καλύπτονται από την 
υποχρέωση της εχεμύθειας. 

 

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίγραφα και, αφού αναγνώσθηκε, υπογράφηκε από τους 
συμβαλλομένους, έλαβε δε ο κάθε Συνεργαζόμενος Δικαιούχος από ένα αντίγραφο, ενώ ένα 
αντίγραφο κατατέθηκε στον ΕΦΔ ΑΣΔΑ. 

 

Για τoν Αναπτυξιακό 
Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας 

 

 

 

 

Ανδρέας Παχατουρίδης 

Πρόεδρος 

Δήμαρχος Περιστερίου 

 

Για τον Δήμο Αγίων 
Αναργύρων - Καματερού 

 

 

 

 

Γεώργιος-Σταύρος  
Τσίρμπας  

Δήμαρχος 

Για τον Δήμο Αιγάλεω 

 

 

 

 

 

Ιωάννης Γκίκας 

Δήμαρχος 
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