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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 6ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 19/2022 της Ε.Ε.

Στις 8 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) η 6η 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
02/03/2022

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 Πρόεδροςεισηγείται το 1ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για συμμετοχή σε πρόσκληση για την
υποστήριξη της Λειτουργικής Περιοχής της Δυτικής Αθήνας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την
Παγκόσμια Τράπεζα» και λέει τα εξής:
Η Παγκόσμια Τράπεζα και η  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΕΥΔΕΠ) μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Α.Π. ΑΣΔΑ 907/22-02-2022 και 967/25-02-2022 αντίστοιχα), μας ενημέρωσαν ότι
η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) , στο πλαίσιο συνεργασίας της με την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτίθεται να
στηρίξει  ένα έργο προσανατολισμένο σε λειτουργικές περιοχές στην ΕΕ με στόχο  την ενίσχυση της ικανότητάς 
τους σε διακρατικές, διαδημοτικές, διατοπικές συνεργασίες, στο  σχεδιασμό και στην υλοποίηση των έργων.
Το έργο αφορά σε 8 επιλεγείσες χώρες στόχους μεταξύ των οποίων και η  χώρα μας (Croatia, Czech Republic,
Greece, Hungary, Lithuania, Poland, Romania, and Slovakia) και η διαδικασία αξιολόγησης είναι συγκριτική.
Οι   λειτουργικές περιοχές που θα επιλεγούν, τουλάχιστον μία αστική και μία μη αστική λειτουργική περιοχή,  θα
λάβουν υποστήριξη, από τον Απρίλιο του 2022 έως τον Απρίλιο του 2023, στοχευμένα, για να αντιμετωπίσουν
κρίσιμες διαδικαστικές  προκλήσεις που έχουν  σε  τομείς όπως:
1. στρατηγικός σχεδιασμός,
2. χωροταξικός σχεδιασμός,
3. ιεράρχηση έργων,
4. παροχή δημόσιων υπηρεσιών,
5. ανάπτυξη και υλοποίηση ενός εμβληματικού έργου με αντίκτυπο σε επίπεδο  λειτουργικής περιοχής,
6. ανάπτυξη εργαλείων συμμετοχής του πολίτη και
7. άλλες πτυχές, ανάλογα με τις προσδιορισμένες ανάγκες και προτεραιότητες.

Τα στάδια επιλογής είναι διακριτά. Η επιλογή θα βασίζεται στις  απαντήσεις σε   ερωτηματολόγιο, στα κριτήρια
που αναφέρονται   και σε συνεντεύξεις με τις επιλεγείσες λειτουργικές περιοχές, με καταληκτική ημερομηνία
υποβολής του ερωτηματολογίου την 8η Μαρτίου 2022.
Οι λειτουργικές περιοχές των  οποίων οι απαντήσεις θα αξιολογηθούν θετικά θα κληθούν σε συνέντευξη  με τη
Τράπεζα, ώστε τελικά να επιλεγούν οι τουλάχιστον δύο λειτουργικές περιοχές που θα λάβουν στήριξη από τη
Παγκόσμια Τράπεζα όπως προαναφέρεται δλδ τουλάχιστον μία αστική και μία μη αστική λειτουργική περιοχή.  
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω να προχωρήσουμε στη λήψη της σχετικής απόφασης.

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.10/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ  περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην
Ε.Ε." (ΑΔΑ:6Ζ5ΦΟΡΕΓ-75Ο)
5. Την υπ' αριθ.12/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ Ο.Ε. 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)
6. Το άρθρο 117 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53/11.03.2020)
7. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 

• Eγκρίνει τη συμμετοχή του ΑΣΔΑ στην πρόσκληση για την υποστήριξη της Λειτουργικής Περιοχής της Δυτικής
Αθήνας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Παγκόσμια Τράπεζα.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 19/2022 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 08/03/2022

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

  
  

Εσωτερική Διανομή:
::Δ.Ε.Φ .Δ.  ::Πρόεδρο Α ΣΔΑ  

κ. Α ν δρέα Παχατουρίδη  
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