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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 1ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης 08/2022 της Ε.Ε.
Στις 10 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ, πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) η 1η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 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
04/01/2022
Σύνολο μελών
Παρόντες

:3
: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 8ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασηςγια σύναψη προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης με τίτλο ¨Ανθεκτική Δυτική Αθήνα
2030: Επικαιροποίηση ΣΟΑΠ, αξιολόγηση ελλείψεων, ανάδειξη παρεμβάσεων και προτάσεις για την
ανάπτυξη Στρατηγικής Ανθεκτικότητας της Δυτικής Αθήνας¨ , ορισμός μελών Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης» και λέει τα εξής:
Η Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (Δ.Ε.Φ.Δ.) ΑΣΔΑ και συγκεκριμένα το Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης
και Υποστήριξης εισηγείται το ανωτέρω θέμα και μας παραθέτει τα κάτωθι:
Ο ΑΣΔΑ, στο πλαίσιο της βιώσιμης αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών, πολεοδομικών, αναπτυξιακών και
κοινωνικο-οικονομικών προβλημάτων της περιοχής ευθύνης του προτίθεται να αναθέσει στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης
(ΕΕΤΑΑ) την υλοποίηση Ερευνητικού Προγράμματος με αντικείμενο την επικαιροποίηση του Σχεδίου
Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ), την καταγραφή ελλείψεων / αδυναμιών σε οικονομικό και
κοινωνικό επίπεδο, σε επίπεδο υποδομών και σε επίπεδο επενδύσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων και
εξωστρεφών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την ανάδειξη αναγκών άμεσων παρεμβάσεων και την υποβολή
τεκμηριωμένων εισηγήσεων για την ανάπτυξη της Στρατηγικής Ανθεκτικότητας Δυτικής Αθήνας στην περιοχή
ευθύνης του ΑΣΔΑ.
Με το υπ’ αριθ. 6165/07-12-2021 έγγραφό της, η Δ.Ε.Φ.Δ. του ΑΣΔΑ αιτήθηκε την έγκριση εκτέλεσης του
ανωτέρω έργου. Η αίτηση εγκρίθηκε από τον Γενικό Γραμματέα του ΑΣΔΑ και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με
αριθμό 21REQ009686110.
Το αντικείμενο της συγκεκριμένης ερευνητικής υπηρεσίας είναι εξειδικευμένο και αφορά την υποστήριξη της
ΔΕΦΔ ΑΣΔΑ στην επικαιροποίηση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ), την καταγραφή
ελλείψεων / αδυναμιών σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, σε επίπεδο υποδομών και σε επίπεδο επενδύσεων
για την ανάπτυξη καινοτόμων και εξωστρεφών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την ανάδειξη αναγκών άμεσων
παρεμβάσεων και την υποβολή τεκμηριωμένων εισηγήσεων για την ανάπτυξη της Στρατηγικής Ανθεκτικότητας
Δυτικής Αθήνας στην περιοχή ευθύνης του ΑΣΔΑ.
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Με την υπ. αριθμ. 45/03-01-2022 ( ΑΔΑ:6Σ0ΓΟΡΕΓ-889 ΚΗΜΔΗΣ:22REQ00988331) Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης εγκρίθηκε η δαπάνη για παροχή Ερευνητικών Υπηρεσιών: «Ανθεκτική Δυτική Αθήνα 2030”:
Επικαιροποίηση ΣΟΑΠ, αξιολόγηση ελλείψεων, ανάδειξη αναγκών άμεσων παρεμβάσεων και προτάσεις για την
ανάπτυξη Στρατηγικής Ανθεκτικότητας της Δυτικής Αθήνας», και η διάθεση και δέσμευση πίστωσης ποσού
179.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) σε βάρος του ΚΑ 72.6474.0003 του προϋπολογισμού του
ΑΣΔΑ του οικονομικού έτους 2022.
Με βάση τα παραπάνω προτείνω να αποδεχτούμε την εισήγηση της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
(Δ.Ε.Φ.Δ.) του ΑΣΔΑ και να ληφθεί σήμερα απόφαση για:
Έγκριση σύναψης και όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης με τίτλο
¨Ανθεκτική Δυτική Αθήνα 2030: Επικαιροποίηση ΣΟΑΠ, αξιολόγηση ελλείψεων, ανάδειξη παρεμβάσεων και
προτάσεις για την ανάπτυξη Στρατηγικής Ανθεκτικότητας της Δυτικής Αθήνας¨
Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 10 της σύμβασης να οριστεί Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και τήρησης των
όρων της προγραμματικής σύμβασης, αποτελούμενη από δύο (2) εκπροσώπους του ΑΣΔΑ και έναν (1)
εκπρόσωπο των λοιπών συμβαλλομένων.
Προτείνω να ορίσουμε εκπροσώπους του ΑΣΔΑ τον Μόσχο Π. Διαμαντόπουλο, Γενικός Διευθυντής ΑΣΔΑ και τον
Γιώργο Ελλισσαίου, Διευθυντής του Ε.Φ.Δ ΑΣΔΑ.
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 87 Α΄/7.6.2010) όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α, 08/08/2016) όπως ισχύουν
4. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α, 19/07/2018) όπως ισχύουν
5. Την υπ΄αριθ.52/03.01.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ
6. Την υπ' αριθ.10/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε."
(ΑΔΑ:6Ζ5ΦΟΡΕΓ-750)
7. Την υπ' αριθ.12/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους
2022" (ΑΔΑ:ΩΜΓ2ΟΡΕΓ-ΛΒ9) που επικυρώθηκε με την υπ΄αριθ.168637/29.12.2021 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (α.π ΑΣΔΑ 6641/30.12.2021)
8. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ, του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
Ανάπτυξης με τίτλο ¨Ανθεκτική Δυτική Αθήνα 2030: Επικαιροποίηση ΣΟΑΠ, αξιολόγηση ελλείψεων,
ανάδειξη παρεμβάσεων και προτάσεις για την ανάπτυξη Στρατηγικής Ανθεκτικότητας της Δυτικής Αθήνας¨
μέχρι του ποσού των 179.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο
Ορίζει μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης, τον Μόσχο Π. Διαμαντόπουλο, Γενικός
Διευθυντής ΑΣΔΑ και τον Γιώργο Ελισσαίου, Διευθυντής του Ε.Φ.Δ ΑΣΔΑ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 08/2022 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας
Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 10/01/2022
Ο Πρόεδρος
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Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:
::Δ.Ε.Φ .Δ. ::Πρόεδρο Α ΣΔΑ
κ. Α ν δρέα Παχατουρίδη
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ΣΧΕΔΙΟ
Προγραμματικής Σύμβασης για την παροχή Ερευνητικών Υπηρεσιών
«Ανθεκτική Δυτική Αθήνα 2030”: Επικαιροποίηση ΣΟΑΠ, αξιολόγηση ελλείψεων,
ανάδειξη αναγκών άμεσων παρεμβάσεων και προτάσεις για την ανάπτυξη
Στρατηγικής Ανθεκτικότητας της Δυτικής Αθήνας»
μεταξύ των
Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης (ΕΕΤΑΑ)

Νοέμβριος 2021
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Στο Περιστέρι σήμερα …./…./2021 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, ΑΦΜ
090093860, που ανήκει στη ΔΟΥ Α’ Περιστερίου, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρό
του κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, κάτοχο του υπ΄ αριθ. ……………….. ΑΔΤ, που θα αποκαλείται στο
εξής Συμβαλλόμενος Α.
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, με έδρα το
Αιγάλεω - Αθήνα, Αγίου Σπυρίδωνος 28, Τ.Κ. 12243, ΑΦΜ: 997018524 που ανήκει στη Δ.Ο.Υ.
Αιγάλεω, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΠΑ.Δ.Α Ιωάννη Καλδέλλη, κάτοχο
του υπ΄ αριθ. Ν145909 ΑΔΤ, που θα αποκαλείται στο εξής Συμβαλλόμενος Β.
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, με έδρα το Βόλο,
οδός Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Τ.Κ. 382 21, ΑΦΜ: 090071277 που ανήκει στη Δ.Ο.Υ. Βόλου,
νομίμως εκπροσωπούμενο από την Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, Πρόεδρο της
Επιτροπής Ερευνών Ιωάννα Λαλιώτου κάτοχο του υπ΄ αριθ.……………ΑΔΤ, που θα αποκαλείται
στο εξής Συμβαλλόμενος Γ.
Η
Ελληνική
Εταιρεία
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
και
Ανάπτυξης
………………..…………………., που θα αποκαλείται στο εξής Συμβαλλόμενος Δ.

(ΕΕΤΑΑ),

και παρουσία του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Ερευνητικού Προγράμματος που αποτελεί το
αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
κ. Γεωργίου Πετράκου.
Έχοντας υπόψη,
1.

Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

2.

Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/06 «Κύρωση Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα»
(ΦΕΚ 114Α, 08/06/2006), όπως ισχύουν.

3.

Την υπ’ αριθμ. ……/2021 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ.

4.

Την υπ' αριθμ. 20676/30.11.1988 απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής για τη "Σύσταση
Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων της 1ης Γεωγραφικής ενότητας Νομού
Αττικής" (ΦΕΚ 915/21.12.1998), όπως ισχύει.

5.

Τον προϋπολογισμό του ΑΣΔΑ 2021, όπως ισχύει.

6.

Το υπ. αρ. ……………πρακτικό της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

7.

Το υπ. αρ. ………………….πρακτικό της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

8.

Το υπ. αρ. πρακτικό ……………… της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτ/σης & Ανάπτυξης

9.

Την ανάγκη διαμόρφωσης ολοκληρωμένης πρότασης για την ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας,
ενόψει του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027

10.

Την ανάγκη επικαιροποίησης του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ)
Δυτικής Αθήνας
3
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Συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα εξής:
Άρθρο 1. Προοίμιο
Ο Συμβαλλόμενος Α, στο πλαίσιο της βιώσιμης αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών,
πολεοδομικών, αναπτυξιακών και κοινωνικο-οικονομικών προβλημάτων της περιοχής ευθύνης του
και, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως:
•

τις ειδικές συνθήκες στα επίπεδα της ανεργίας και, ιδίως, της μακροχρόνιας και της ανεργίας
των νέων στη Δυτική Αθήνα

•

τις ανάγκες συμπλήρωσης αστικών υποδομών στη Δυτική Αθήνα, με έμφαση στη βιώσιμη
αστική κινητικότητα, στην συμπλήρωση των κοινωνικών υποδομών και του αστικού
εξοπλισμού

•

τις γενικότερες εξελίξεις στο διεθνές και εθνικό περιβάλλον, με έμφαση στη δυναμική της
10ετίας 2021-2020 με την συνδρομή του ταμείου Ανάκαμψης (Σχέδιο Ελλάδα 2.0) και του
ΕΣΠΑ 2021-2027

•

την ανάγκη βελτίωσης της «θέσης» της Δυτικής Αθήνας στο αναπτυξιακό γίγνεσθαι της
Περιφέρειας Αττικής και της ενίσχυσης του μητροπολιτικού ρόλου της Δυτικής Αθήνας, με
τη διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας, την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας,

•

την ανάγκη αξιοποίησης μεγάλων και σχολαζουσών δημόσιων ακινήτων και την ένταξή τους
στον οικονομικό κύκλο με αναπτυξιακό πρόσημο και δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης,

•

την ανάγκη ολοκληρωμένης προστασίας και ανάδειξης του ορεινού όγκου του Ποικίλου,

•

την ανάγκη αξιοποίησης των υποδομών αστικών μεταφορών που σχεδιάζονται σε επίπεδο
Δυτικής Αθήνας,

•

τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, ιδίως στην προσέλκυση ροών επισκεψιμότητας με άξονες
το τουρισμό και τον πολιτισμό, ο συνδυασμός των οποίων μπορεί να προσδώσει μία νέα
ταυτότητα, προοπτική και δυναμική στη Δυτική Αθήνα,

•

τις επιπτώσεις στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον από την πανδημία του covid-19 και
τη βέλτιστη διαχείριση της επιτήρησης κατά την έξοδο από την υγειονομική κρίση,

•

την θετική προοπτική που δημιουργείται από την υλοποίηση της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας
την Π.Π. 2014-2020 στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Χωρικής Στρατηγικής, σε συνδυασμό με
την επέκταση ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας κατά την Π.Π. 2021-2027 με την συμμετοχή των
Δήμων Φυλής και Κορυδαλλού,

αναθέτει στους Συμβαλλόμενους Β, Γ και Δ με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση την
υλοποίηση Ερευνητικού Προγράμματος με αντικείμενο την επικαιροποίηση του Σχεδίου
Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ), την καταγραφή ελλείψεων / αδυναμιών σε
οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, σε επίπεδο υποδομών και σε επίπεδο επενδύσεων για την
ανάπτυξη καινοτόμων και εξωστρεφών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την ανάδειξη
αναγκών άμεσων παρεμβάσεων και την υποβολή τεκμηριωμένων εισηγήσεων για την
ανάπτυξη της Στρατηγικής Ανθεκτικότητας Δυτικής Αθήνας στην περιοχή ευθύνης του
Συμβαλλόμενου Α.
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Ειδικότερα οι όροι που προβλέπονται στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ανάμεσα στους
Συμβαλλόμενους για την υλοποίηση του ως άνω Ερευνητικού Προγράμματος είναι οι εξής:
Άρθρο 2. Αντικείμενο του Ερευνητικού Προγράμματος – Περιγραφή εργασιών
Η ως άνω ανατιθέμενη παροχή ερευνητικών υπηρεσιών αφορά τα ακόλουθα πεδία:
1.

Αποτύπωση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών της Δυτικής Αθήνας

2.

Επικαιροποίηση του ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας και χωρική επέκταση του στη περιοχή του
Δήμου Κορυδαλλού. Θα περιλαμβάνει και την αξιολόγηση και επικαιροποίηση των
«Θυλάκων» αρνητικών κοινωνικών φαινομένων ή/και δυναμικής ανάπτυξης

3.

Πόλη 15’ - Αξιολόγηση και ενοποίηση των ΣΒΑΚ των Δήμων μελών του ΑΣΔΑ

4.

Εκπόνηση της Στρατηγικής «Ανθεκτική Δυτική Αθήνα 2030»

5.

Εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης για την υλοποίηση της Στρατηγικής «Ανθεκτική Δυτική
Αθήνα 2030» (με ειδική αναφορά σε εμβληματικά έργα και παρεμβάσεις μακράς πνοής που
συμβάλλουν στην ενίσχυση του μητροπολιτικού ρόλου της Δυτικής Αθήνας) με τη μορφή το
Ολοκληρωμένης Χωρικής Επέμβασης/Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) για τη
νέα προγραμματική περίοδο.
Η εκπόνηση της Στρατηγικής «Ανθεκτική Δυτική Αθήνα 2030»-ΟΧΕ/ΒΑΑ θα αξιοποιήσει
τις πλέον έγκυρες διεπιστημονικές μεθοδολογίες σύνταξης Ολοκληρωμένων
Προγραμμάτων / Σχεδίων Δράσης και διεξαγωγής ανοικτών διαβουλεύσεων, ενώ θα
εξελιχθεί σύμφωνα με τις ακόλουθες φάσεις:
Α.

Καταγραφή και ανάλυση δεδομένων (πρωτογενή ή/και δευτερογενή) στην ευρύτερη
περιοχή των μελών του ΑΣΔΑ ως προς τις ακόλουθες παραμέτρους:
-

Δημογραφικά χαρακτηριστικά και δυναμική

-

Οικονομική βάση (βασικές δραστηριότητες, ανταγωνιστικότητα, επενδύσεις,
κλάδοι δυναμικοί ή υπό πίεση, επιχειρηματική καινοτομία)

-

Απασχόληση και ανεργία

-

Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός

-

Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες (εκπαίδευση, υγεία, στέγαση)

-

Ευάλωτες ομάδες

-

Ίσες ευκαιρίες

-

Κοινωνική Καινοτομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

-

Ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτων (ιδιωτικός τομέας, δημόσιος τομέας, τοπική
αυτοδιοίκηση

-

Ασφάλεια, εγκληματικότητα

-

Προσβασιμότητα

-

Βασικές υποδομές και αστικός εξοπλισμός

-

Θεσμικό καθεστώς δόμησης
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-

Μητροπολιτικός ρόλος της Δυτικής Αθήνας: ανάδειξη της Μητροπολιτικότητας
της Δυτικής Αθήνας και συμβολή στην ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της
Περιφέρειας Αττικής

-

Χωρική οργάνωση και ενδοαστικές ανισότητες

-

Περιβαλλοντικά δεδομένα και προβλήματα, αστικό και περιαστικό πράσινο

-

Ανάδειξη, Προστασία και Αξιοποίηση του Ορεινού Όγκου του Αιγάλεω

-

Ταυτότητα και brand name

-

Φορείς και λοιποί «δρώντες» (stakeholders).

Β.

Καταγραφή και αξιολόγηση χρηματοδοτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται την
περίοδο αυτή στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας (π.χ. ΕΣΠΑ 2014-2020, Φιλόδημος Ι
και ΙΙ, Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, Ελληνικό Σχέδιο Ανθεκτικότητας και
Ανάκαμψης, Πράσινο Ταμείο)

Γ.

Επεξεργασία και συγκρότηση ολοκληρωμένων εισηγήσεων / προτάσεων για το
περιεχόμενο του Σχεδίου «Ανθεκτική Δυτική Αθήνα 2030» με έμφαση στην ενίσχυση
των διαδημοτικών σχέσεων σε στρατηγικό, λειτουργικό, αναπτυξιακό, οικονομικό,
κοινωνικό και χωρικό επίπεδο, στην κοινή αντιμετώπιση προβλημάτων και
προκλήσεων, στην ανάληψη κοινών αναπτυξιακών και κοινωνικών πρωτοβουλιών,
στην αξιοποίηση κοινών υποδομών (ενεργειακών, μεταφορικών, ψηφιακών κ.λπ.),
αναδεικνύοντας και διασφαλίζοντας την συνολική ανθεκτικότητα της περιοχής στις
μελλοντικές προκλήσεις. Ειδική αναφορά σε εμβληματικά έργα και παρεμβάσεις
μακράς πνοής που συμβάλλουν στην ενίσχυση του μητροπολιτικού ρόλου της Δυτικής
Αθήνας

Δ.

Διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης για το περιεχόμενο του Σχεδίου «Ανθεκτική Δυτική
Αθήνα 2030»

Ε.

Οριστικοποίηση της Στρατηγικής «Ανθεκτική Δυτική Αθήνα 2030».

Τα ως άνω θεματικά πεδία συνθέτουν το αντικείμενο της παροχής ερευνητικών υπηρεσιών της
παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση που απαιτηθούν Ειδικές Μελέτες, αυτές θα εκπονηθούν με
άλλη διαδικασία και δεν θα βαρύνουν την παρούσα σύμβαση.
Άρθρο 3. Πεδίο Εφαρμογής του Ερευνητικού Προγράμματος
συμβατότητας των Αναπτυξιακών και Χωρικών Στρατηγικών

- Διασφάλιση της

Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Ερευνητικού Προγράμματος συμπίπτει με την περιοχή ευθύνης
του ΑΣΔΑ, όπως αυτή διαμορφώνεται από τα διοικητικά όρια των Δήμων-Μελών του
(προσδιορίζεται από τους Δήμους Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Αιγάλεω,
Ιλίου, Κορυδαλλού, Περιστερίου, Πετρούπολης, Φυλής και Χαϊδαρίου).
Η περιοχή αυτή διέπεται από ενιαία αναπτυξιακή στρατηγική (Δυτική Αθήνα 2030, υπό εκπόνηση),
και ως υποσύνολο αυτής, από ειδική χωρική στρατηγική, που συγκροτείται από την εγκεκριμένη
Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) της Δυτικής Αθήνας, η οποία εφαρμόζεται στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με αξιοποίηση του εργαλείου της «Ολοκληρωμένης Χωρικής
Επένδυσης» (ΟΧΕ), η οποία εγκρίθηκε το 2017 και ισχύει μέχρι και το 2023 (ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής
Αθήνας 2014-2020).
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Στην παρούσα φάση, λόγω του σχεδιασμού της νέας Προγραμματικής Περιόδου, ενεργοποιείται η
διαδικασία σχεδιασμού της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2021-2027. Στο πλαίσιο της νέας
ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας για την Π.Π. 2021-2027, καθορίζονται οι περιοχές που
εμφανίζουν ομοειδείς «λειτουργικές σχέσεις», και οι οποίες προσδιορίζονται χωρικά από
συνδυασμό αναγνωρίσιμων οδικών αξόνων, ομαδοποιούν και διασυνδέουν θύλακες και
ενσωματώνουν το ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Επιπρόσθετα, σε ολόκληρη τη Δυτική Αθήνα, βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση ΣΒΑΚ.
Στην περιοχή παρέμβασης εμπεριέχονται «θύλακες» είτε με χαρακτηριστικά «δυναμισμού», είτε
με χαρακτηριστικά αστικής και κοινωνικής υποβάθμισης.
Η παραπάνω «Περιοχή Παρέμβασης» της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας, συγκροτείται από χωρική
άποψη στα ακόλουθα επίπεδα:
•

στις περιοχές που ενισχύουν την «μητροπολιτικότητα» της Περιοχής Παρέμβασης, άρα
συμβάλλουν αφενός στην ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της Περιφέρειας Αττικής και, οι
οποίες αφετέρου, στηρίζουν την στρατηγική της «πολυκεντρικής» Περιφέρειας

•

στους «Θύλακες» είτε συνδυασμού φαινομένων κοινωνικού και χωρικού αποκλεισμού, είτε
ανάδειξης ευκαιριών αστικής αναζωογόνησης και ανάπτυξης

•

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

Οι Στρατηγικές που διέπουν τον χωρικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής παρέμβασης,
οφείλουν να είναι ομογενοποιημένες, συνθετικές και συμπληρωματικές. Για τους λόγους αυτούς, η
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης οφείλει να διασφαλίζει την συμπληρωματικότητα των
Στρατηγικών και των Σχεδίων Δράσης και να δίνει τις ανάλογες οδηγίες και κατευθύνσεις στην
Ομάδα Έργου του Ερευνητικού Προγράμματος.
Άρθρο 4. Τρόπος ανάθεσης του Ερευνητικού Προγράμματος
Φορέας ανάθεσης του Ερευνητικού Προγράμματος είναι ο ΑΣΔΑ.
Φορείς υλοποίησης του Ερευνητικού Προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και η ΕΕΤΑΑ, μέσω Ομάδας Έργου που θα αποτελείται από
ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες με εμπειρία στο αντικείμενο των σχετικών ερευνητικών
πεδίων.
Άρθρο 5. Σκοπός και άξονες του Ερευνητικού Προγράμματος
Το Ερευνητικό Πρόγραμμα έχει σκοπό να παράσχει την αναγκαία υποστήριξη στον ΑΣΔΑ,
προκειμένου να συγκροτηθεί και να διαμορφωθεί ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο και
επικαιροποιημένο ερευνητικό και μεθοδολογικό εργαλείο, το οποίο:
1.

Με βάση τα χαρακτηριστικά του αναλυτικού αντικειμένου που περιγράφονται στο Άρθρο 2
της παρούσας σύμβασης θα τεκμηριώσει το δυναμικό «αστικής αναγέννησης» στην περιοχή
της Δυτικής Αθήνας.

2.

Πέρα από την διερεύνηση των παραμέτρων, θα προτείνει την κατάλληλη τεχνική και
μεθοδολογική προσέγγιση, ώστε ο ΑΣΔΑ να προχωρήσει στην αξιολόγηση και τροποποίηση
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του υπάρχοντος ΣΟΑΠ, την αξιολόγηση και ενοποίηση των ΣΒΑΚ των Δήμων μελών του και
την εκπόνηση της Στρατηγικής «Ανθεκτική Δυτική Αθήνα 2030»
3.

Θα διερευνήσει, θα καταγράψει και θα προτείνει προγράμματα και σχέδια που αφορούν τη
Δυτική Αθήνα, με έμφαση στη δυνατότητα χρηματοδότησης τόσο συγκεκριμένων
παρεμβάσεων, ιδίως σε θύλακες, όσο και διαδημοτικού χαρακτήρα παρεμβάσεων που
αναδεικνύουν και μεγιστοποιούν τον μητροπολιτικό ρόλο της Δυτικής Αθήνας, με
χαρακτηριστικά εξωστρέφειας και ανθεκτικότητας

4.

Θα υποστηρίξει την υλοποίηση διαδικασιών διαβούλευσης για τα αποτελέσματα της
ερευνητικής εργασίας.

5.

Θα οδηγήσει στην σύνταξη ΟΧΕ/ΒΑΕ και στην εξειδίκευση των εμβληματικού χαρακτήρα
παρεμβάσεων μέσω της εκπόνησης Σχεδίου Δράσης.

Άρθρο 6. Παραδοτέα και χρονοδιάγραμμα
Η υλοποίηση του Προγράμματος περιλαμβάνει πέντε (5) φάσεις, με τα εξής αντιστοίχως
παραδοτέα:
Φάση Α: Έκθεση ανάλυσης πρωτογενών και δευτερογενών στοιχείων, πορισμάτων, και
προκαταρκτικής στρατηγικής αστικής παρέμβασης Έκθεση μεθοδολογίας σύνταξης
ολοκληρωμένων προγραμμάτων και σχεδίων δράσης.
Η φάση Α θα ολοκληρωθεί εντός 60 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Φάση Β: Μεθοδολογία διεξαγωγής διαβούλευσης, και συμβολή στην επεξεργασία πορισμάτων.
Προγράμματα και σχέδια σε εξέλιξη που αφορούν την κατά τα ανωτέρω περιοχή, με δυνατότητα
χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2021-2027, από το Ταμείο Ανάκαμψης, από Ειδικά Χρηματοδοτικά
Εργαλεία, από εθνικούς πόρους (Εθνικό Πλαίσιο Ανάπτυξης), από πόρους της Περιφέρειας ή/και
από τον συνδυασμό αξιοποίησης πόρων από τρίτους Φορείς (χορηγίες, χρηματοδοτική συμβολή
ιδρυμάτων κ.λπ.).
Η φάση Β θα ολοκληρωθεί εντός 60 ημερών από την εντολή έναρξής της.
Φάση Γ: Επικαιροποίηση – συμπλήρωση του ΣΟΑΠ (λαμβάνοντας υπόψη και τη διεύρυνση της
περιοχής παρέμβασης με το Δήμο Κορυδαλλού)
Η φάση Γ θα ολοκληρωθεί εντός 60 ημερών από την εντολή έναρξής της.
Φάση Δ: Στρατηγική «Ανθεκτική Δυτική Αθήνα 2030» και Σχέδιο Δράσης υλοποίησής της με
τη μορφή ΟΧΕ/ΒΑΑ για τη νεά προγραμματική περίοδο.
Η φάση Δ θα ολοκληρωθεί εντός 45 ημερών από την εντολή έναρξής της.
Τα παραδοτέα θα περιλαμβάνουν και το αναγκαίο χαρτογραφικό υλικό που θα παραχθεί με
Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών. Στις φάσεις Γ-Δ θα περιλαμβάνεται και η αντίστοιχη
διαδικασία διαβούλευσης, όπως θα καθοριστεί στη φάση Β.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:
Μήνες Συνολικός
1
2
3
4
5
6
7
15ήμερα χρόνος 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Έκθεση ανάλυσης
15 15 15 15
και δευτερογενών
60

Φάση Α:
πρωτογενών
στοιχείων,...
Φάση Β: Μεθοδολογία διεξαγωγής

60

15 15 15 15
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Μήνες Συνολικός
1
2
3
4
5
6
7
15ήμερα χρόνος 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
διαβούλευσης, και συμβολή στην
επεξεργασία πορισμάτων....
Φάση Γ: Επικαιροποίηση –
15 15 15   15
60
συμπλήρωση του ΣΟΑΠ
Φάση Δ: Στρατηγικό Σχέδιο
15 15   15
«Ανθεκτική Δυτική Αθήνα 2030»45
Σχέδιο Δράσης-ΟΧΕ/ΒΑΑ
 από την υπογραφή της σύμβασης.
 από την εντολή έναρξής της
 Διαβούλευση

Κατανομή κόστους ανά φάση (Χωρίς ΦΠΑ)
ΠΘ
Φάση
Α:
πρωτογενών
στοιχείων,...

Έκθεση
ανάλυσης
και
δευτερογενών

ΠΑΔΑ

ΕΕΤΑΑ

Σύνολα

21.000 €

6.250 €

10.000 €

37.250 €

Φάση Β: Μεθοδολογία διεξαγωγής
διαβούλευσης, και συμβολή στην
επεξεργασία πορισμάτων..

22.000 €

11.000 €

2.000 €

35.000 €

Φάση
Γ:
Επικαιροποίηση
συμπλήρωση του ΣΟΑΠ

21.000 €

5.250 €

3.000 €

29.250 €

Φάση Δ: Στρατηγικό Σχέδιο «Ανθεκτική
Δυτική Αθήνα 2030» Σχέδιο Δράσης-

28.000 €

12.500 €

3.000 €

43.500 €

Σύνολα

92.000 €

35.000 €

18.000 €

145.000 €

–

ΟΧΕ/ΒΑΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑ ΦΑΣΗ
ΠΘ

ΠΑΔΑ

ΕΕΤΑΑ

Φάση Α: Έκθεση ανάλυσης πρωτογενών και
δευτερογενών στοιχείων,...







Φάση Β: Μεθοδολογία διεξαγωγής διαβούλευσης,
και συμβολή στην επεξεργασία πορισμάτων..







Φάση Γ: Επικαιροποίηση – συμπλήρωση του
ΣΟΑΠ







Φάση Δ: Στρατηγικό Σχέδιο «Ανθεκτική Δυτική
Αθήνα 2030» Σχέδιο Δράσης-ΟΧΕ/ΒΑΑ







 Υπεύθυνος φορέας
 Συμμετέχοντες φορείς

Το σύνολο των παραδοτέων και του υλικού της έρευνας (πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία,
γεωχωρικά δεδομένα) θα παραδοθούν στο Συμβαλλόμενο Α σε ηλεκτρονικά επεξεργάσιμη μορφή,
καθώς και σε έντυπη μορφή όσον αφορά τα παραδοτέα.
Όλα τα παραδοτέα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Συμβαλλόμενου Α, που τα διαβιβάζει στην
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την παραλαβή τους.
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Άρθρο 7. Πόροι - Προϋπολογισμός
Το ως άνω ανατιθέμενο ερευνητικό πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από τον Συμβαλλόμενο Α, απ’
τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 και συγκεκριμένα από τον σχετικό Κ.Α.
72.6474.0003 του προϋπολογισμού, στον οποίο είναι εγγεγραμμένο, το ποσό των 182.019,02 € για
το οικονομικό έτος 2021. Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης
ανέρχεται στις 145.000,00 € πλέον ΦΠΑ.
Η χρηματοδότηση του γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπ. αριθμ. 106882/10-10-2018 (ΑΔΑ:
6ΨΚΣ465Ι8-ΩΥΜ) απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης και των υπ. αριθμ. 58262/31-52019 (ΑΔΑ: 67Λ4465ΧΙ8-ΖΓΟ), 78137/23-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΒ6Η46ΜΤΛΡ-ΦΒΡ) και 61076/0106-2021 (ΑΔΑ:Ω0ΔΕ46ΜΤΛΡ-Ξ09) αποφάσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων –
ΕΣΠΑ του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Ως επιλέξιμες δαπάνες του ως άνω ανατιθέμενου ερευνητικού προγράμματος ορίζονται
αποκλειστικά οι δαπάνες αμοιβών της Ομάδας Έργου που θα αποτελείται από ακαδημαϊκούς και
εμπειρογνώμονες με εμπειρία στο αντικείμενο των σχετικών ερευνητικών πεδίων.
Κάθε παραδοτέο υποβάλλεται σε δύο έντυπα αντίτυπα καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα
με τις οδηγίες του Συμβαλλόμενου Α.
Η πληρωμή των Αντισυμβαλλόμενων θα πραγματοποιείται με το 100% της συμβατικής αξίας κάθε
τμηματικής παράδοσης σύμφωνα και με την προϋπόθεση της οριστικής παραλαβής των
αντίστοιχων παραδοτέων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εν λόγω
Προγραμματικής Σύμβασης, και με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσης. Κάθε Τμηματική
Παράδοση αντιστοιχεί στην υποβολή του σχετικού παραδοτέου και προϋποθέτει την υλοποίηση
των προβλεπόμενων. Ο Τρόπος πληρωμής θα υλοποιείται σύμφωνα με την κατανομή του κόστους
ανά φάση όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 6.
Άρθρο 8. Η υλοποίηση του Ερευνητικού Προγράμματος
Το Ερευνητικό Πρόγραμμα θα εκπονηθεί από ερευνητική ομάδα των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας,
Δυτικής Αθήνας και της ΕΕΤΑΑ με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας κ. Γεώργιο Πετράκο και Συντονιστή τον Καθηγητή και Διευθυντή του Ερευνητικού
Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ. Γαβριήλ Αμίτση. Η
ερευνητική ομάδα θα είναι πολυμελής και διεπιστημονική, αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ και
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες των Πανεπιστημίων και στελέχη – εξωτερικούς συνεργάτες της
ΕΕΤΑΑ με ενδεικτικές ειδικότητες αρχιτέκτονα, πολεοδόμου, πολιτικού μηχανικού,
οικονομολόγου, χωροτάκτη, περιβαλλοντολόγου, συγκοινωνιολόγου, δασολόγου, νομικού,
κοινωνικού επιστήμονα, ιστορικού και τυχόν άλλες εφόσον προκύψει σχετική ανάγκη κατά την
πορεία υλοποίησης του Ερευνητικού Προγράμματος.
Άρθρο 9. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
Ο Συμβαλλόμενος Α αναλαμβάνει:


Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με τους λοιπούς συμβαλλόμενους στην
υλοποίηση των προβλεπόμενων και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του
ρόλου και των δυνατοτήτων του για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από τη σύμβαση.
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Να διευκολύνει τους ερευνητές που θα απασχοληθούν για την υλοποίηση του αντικειμένου
της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, στη συγκέντρωση των απαραιτήτων στοιχείων,
αποτυπώσεων, καταγραφών και τεχνικών πληροφοριών.



Να μεταβιβάζει τα προβλεπόμενα ποσά για την υλοποίηση της ερευνητικής εργασίας.



Να ορίσει δύο (2) εκπροσώπους του για τη συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή
παρακολούθησης της σύμβασης που θα υπογραφεί.



Να χρηματοδοτήσει σύμφωνα με το Άρθρο 6ο την Προγραμματική Σύμβαση.

Οι λοιποί Συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν :


Την εκπόνηση του ως άνω ερευνητικού προγράμματος σύμφωνα με το αντικείμενο αυτού και
το χρονοδιάγραμμά του, και την υποβολή των προβλεπόμενων από τη σύμβαση παραδοτέων.



Να διαθέτουν για το σκοπό αυτό το αναγκαίο ερευνητικό προσωπικό και να συνεργάζεται με
ειδικευμένους επιστήμονες, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα στην υλοποίηση του
αντικειμένου της σύμβασης.



Το σύνολο των δαπανών για την πραγματοποίηση του ερευνητικού προγράμματος, δηλαδή
αμοιβές προσωπικού, δαπάνες αγοράς ή χρήσης εξοπλισμού και λογισμικού, χρήσης χώρων,
προμήθειας και συλλογής στοιχείων, διεξαγωγής ερευνών πεδίου, μετακίνησης προσωπικού,
κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πραγματοποίηση του
προγράμματος.



Να ορίσουν από έναν (1) εκπρόσωπό για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της σύμβασης που θα υπογραφεί.

Άρθρο 10. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθηση
Ορίζεται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούμενη από δύο εκπροσώπους του
Συμβαλλόμενου Α και από έναν εκπρόσωπο των λοιπών Συμβαλλομένων. Πρόεδρος της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται εκπρόσωπος του Συμβαλλόμενου Α.
Αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι:
1.

Πιστοποίηση της εκτέλεσης των ερευνητικών εργασιών

2.

Παραλαβή των παραδοτέων του άρθρου 4

3.

Παρακολούθηση και τήρηση των όρων της σύμβασης

4.

Επίλυση τυχόν διαφορών ανάμεσα στους Συμβαλλόμενους

5.

Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος παραδοτέων του άρθρου 4 μέσα στα χρονικά όρια της
παρούσας

6.

Εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των Συμβαλλομένων για οτιδήποτε άλλο προκύψει κατά
την πορεία εκτέλεσης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

Ειδικότερα, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης θα αποτελείται από:
-

τον/την ………………. ως εκπροσώπους του ΑΣΔΑ, με πρόεδρο τον / την ………..
τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Σωτήρη Σούλη με αναπληρωτή τον
Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Αναστάσιο Σεπετή
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-

τον … ως εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αναπληρωτή ………..

-

τον/την ………………. ως εκπρόσωπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., με αναπληρωτή ………..

Άρθρο 11. Ρήτρες
Σε περίπτωση που οι Συμβαλλόμενοι Β Γ και Δ, άνευ υπαιτιότητάς τους δεν παραδώσουν εγκαίρως
παραδοτέο του άρθρου 5, ο Συμβαλλόμενος Α, μετά από γνωμοδότηση της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης, μπορεί να παρατείνει την παράδοση αυτού του παραδοτέου.
Για τυχόν καθυστερήσεις στην υποβολή κάθε παραδοτέου επιβάλλεται ημερήσια ποινική ρήτρα ίση
με το 10% του ποσού που προκύπτει από τη διαίρεση της αποκοπή αμοιβής κάθε παραδοτέου δια
του αριθμού των ημερών της προθεσμίας εκπόνησής της. Η ρήτρα επιβάλλεται για διάστημα το
πολύ ίσο με το 25% της προθεσμίας εκπόνησης του παραδοτέου. Σε περίπτωση μεγαλύτερης
καθυστέρησης είναι δυνατή η διακοπή εκπόνησης του παραδοτέου, ή του ερευνητικού
προγράμματος, με απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης, χωρίς αποζημίωση των Συμβαλλομένων Β, Γ και Δ για τις τυχόν
εκτελεσθείσες εργασίες ή οποιαδήποτε άλλη απαίτηση.
Η καταβολή από τον Συμβαλλόμενο Α της αμοιβής κάθε παραδοτέου θα γίνεται εντός μηνός από
την παραλαβή του από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Σε περίπτωση καθυστέρησης
γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης τω Συμβαλλομένων Β, Γ και Δ μόνο για θετικές ζημίες του και για
τον χρόνο από την έγγραφη όχληση του Συμβαλλόμενο Α από αυτό. Μετά την πάροδο δύο μηνών
οι Συμβαλλόμενοι Β, Γ και Δ έχει το δικαίωμα είτε να διακόψουν μονομερώς τη συνέχιση της
προγραμματικής σύμβασης, είτε να μετακινήσουν αντίστοιχα στον χρόνο τα υπόλοιπα παραδοτέα,
χωρίς όμως να περάσει τον χρόνο του άρθρου 12.
Άρθρο 12. Ειδικοί Όροι
Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα που θα συνταχθούν από τους Συμβαλλόμενους Β, Γ και
Δ, στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης θα ανήκουν στην ιδιοκτησία
του Συμβαλλόμενου Α, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι
πάντοτε στη διάθεση των νόμιμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα
παραδοθούν σε αυτόν κατά το χρόνο παράδοσης των παραδοτέων ή αλλιώς κατά την καθ’
οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Προγραμματικής Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και
συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Συμβαλλόμενο Α χωρίς την καταβολή αμοιβής.
Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση
αυτής, οι Συμβαλλόμενοι Β Γ και Δ αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσουν σε
τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Συμβαλλόμενου Α, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες
που θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
Άρθρο 13. Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης
Η έναρξη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης θα γίνει αμέσως μετά την υπογραφή της και
από τις δύο πλευρές ενώ η λήξη της θα είναι ……/……../2022.
Ο Συμβαλλόμενος Α διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την προγραμματική σύμβαση ανά πάσα
στιγμή. Στην περίπτωση αυτή η προγραμματική σύμβαση λύεται, μετά την παραλαβή και
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αποπληρωμή των όσων παραδοτέων έχουν ήδη παραδοθεί, σύμφωνα με τις διαδικασίες που
προβλέπονται στην παρούσα, χωρίς καμία άλλη απαίτηση.
Άρθρο 14. Τελικές διατάξεις
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον
εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η
παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων
αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που
προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως
παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή
αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την
προγραμματική σύμβαση.
Η παρούσα Σύμβαση αφού αναγνώστηκε απ’ τα συμβαλλόμενα μέρη και έγιναν αποδεκτοί όλοι οι
όροι της, δακτυλογραφήθηκε σε πέντε αντίτυπα και υπογράφεται ως εξής απ’ τα Συμβαλλόμενα
Μέρη:
Οι Συμβαλλόμενοι
Για τον ΑΣΔΑ

Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ανδρέας Α. Παχατουρίδης
Πρόεδρος ΑΣΔΑ

Καθηγητής Ιωάννης Καλδέλλης

Για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΠΑ.Δ.Α
Για την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης (ΕΕΤΑΑ)
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