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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 2/2017 της έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής

ΘΕΜΑ:

Λήψη

απόφασης

για

την

αποδοχή

της

μέχρι

σήμερα

διαδικασίας διαβούλευσης, την επικαιροποίηση των αποφάσεων των
Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και
Αλίμου και τη συνέχιση λήψης απόψεων που έρχονται στα πλαίσια
των τριών διαβουλεύσεων μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της
Πρότασης για «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης
Αστικής

Ανάπτυξης

(ΒΑΑ)»

στο

πλαίσιο

του

Περιφερειακού

Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020.

Στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ), σήμερα Πέμπτη
27/04/2017 και ώρα 09:00, συνεδρίασε έκτακτα το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την
από 26/04/2017 πρόσκληση του προέδρου του Συνδέσμου, που επιδόθηκε νόμιμα
στα μέλη του Δ.Σ. To έκτακτο της συνεδρίασης οφείλεται στο ότι την Τρίτη
25/04/2017 συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣυΔΝΑ σε Σώμα και έως
τις 28/04/2017 λήγει η προθεσμία υποβολής της πρότασης κωδικό ΑΤΤ050 της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής για «Ολοκληρωμένες
Χωρικές

Επενδύσεις

(ΟΧΕ)

Βιώσιμης

Ανάπτυξης

(ΒΑΑ)»

στο

πλαίσιο

του

Περιφερειακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε 5 τακτικών
μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

2.

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

3.

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

4.

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

5.

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
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Ο Πρόεδρος διάβασε το εισηγητικό για το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης
το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε όπως
Συμβουλίου,

κατά

την

προσεχή

συνεδρίαση

του Διοικητικού

συμπεριλάβετε και το θέμα της λήψης απόφασης για την αποδοχή

της μέχρι σήμερα διαδικασίας διαβούλευσης την επικαιροποίηση των αποφάσεων
των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου
και

τη

συνέχιση

διαβουλεύσεων

λήψης

μέχρι

απόψεων

και

την

που

έρχονται

ημερομηνία

στα

υποβολής

πλαίσια
της

των

τριών

Πρότασης

για

«Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)»
στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020.
Στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 4.1.3
του Οδηγού Εφαρμογής που συνοδεύει την πρόσκληση αυτή αναφέρεται η
σπουδαιότητα της Δημόσιας Διαβούλευσης ως ένα βασικό εργαλείο

για το

Σχεδιασμό, Υλοποίηση και τη Επιτυχία μιας ΟΧΕ.
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 4.1.3 του
Οδηγού Εφαρμογής οι τρεις Δήμοι σχεδίασαν από κοινού ένα ενιαίο πλάνο
Δημόσιας Διαβούλευσης το οποίο περιλάμβανε:
1. Την

ηλεκτρονική

διαβούλευση

η

οποία

περιλάμβανε

ανάρτηση

της

παρουσίασης της Στρατηγικής της ΟΧΕ/ΒΑΑ στις επίσημες ιστοσελίδες των
τριών Δήμων με παράλληλη ανάρτηση Απογραφικού Δελτίου Παρεμβάσεων
και Προτάσεων, το οποίο θα μπορούσε ο οποιοσδήποτε να το κατεβάσει να
το συμπληρώσει και να το αποστείλει είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω πιο
παραδοσιακών τρόπων (κατάθεση μέσω πρωτοκόλλου, και αποστολή μέσω
τηλεομοιοτυπίας)
2. Την εσωτερική διαβούλευση αφενός στα στελέχη του κάθε Δήμου,
αφετέρου στο Σύλλογο εργαζομένων ώστε αυτοί με τη σειρά τους
μεταφέρουν

τα

γενικά

και

ειδικότερα

σημεία

της

ΟΧΕ/ΒΑΑ

να
στις

υπηρεσιακές τους μονάδες και να μας αποστείλουν προτάσεις οι οποίες θα
ήταν συμβατές με την Στρατηγική της ΟΧΕ/ΒΑΑ, παρατηρήσεις επί της
Στρατηγικής είτε αντιρρήσεις για το εν λόγω εγχείρημα.
3. Την εξωτερική διαβούλευση η οποία έγινε μέσω της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης στην οποία εκτός των τακτικών καλέστηκαν και όλοι εκείνοι
οι κοινωνικοί εταίροι όπως αυτοί περιγράφονται στη παρ. 4.1.3 του
Οδηγού Εφαρμογής και οι οποίοι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν
ουσιαστικά με τις γνώσεις και την εμπειρία τους πάνω στη τελική χάραξη
της Στρατηγικής αλλά και στην εξειδίκευσή της σε συγκεκριμένους στόχους
επενδυτικών

προτεραιοτήτων

όπως

Πρόσκληση για τις ΟΧΕ/ΒΑΑ
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αυτές

περιγράφονται

από

την
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4. Την αποστολή ενημερωτικών ηλεκτρονικών μνημάτων
σε εταιρείες
κυρίως
που δραστηριοποιούνται στις Τ.Π.Ε και είναι μέλη Clusters.
5. Τη διοργάνωση συζητήσεων με φορείς ή συλλόγους και εταιρείες ΤΠΕ ώστε
να δοθούν εξειδικευμένες απαντήσεις διευκρινήσεις ή και να συζητηθούν
και να καταγραφούν τυχόν επιφυλάξεις πάνω στην παρουσιαζόμενη
Στρατηγική της ΟΧΕ/ΒΑΑ
6. Τη διοργάνωση συζητήσεων με τα δύο Πανεπιστήμια που εδρεύουν εντός
των διοικητικών ορίων των τριών δήμων και πιο συγκεκριμένα στο δήμο
Καλλιθέας το Πάντειον Πανεπιστήμιο και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
7. Τη διοργάνωση συζητήσεων με την Εθνική Λυρική Σκηνή και την Εθνική
Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
και

τέλος

μετά

τη

συλλογή

και

επεξεργασία

ομαδοποίηση

–

κατηγοριοποίηση των Δελτίων και των απλών απόψεων,
8. την έγκριση της σύνοψης της Δημόσιας Διαβούλευσης από τα τρία
Δημοτικά Συμβούλια.
Το παραπάνω πλάνο τηρήθηκε από τρεις Δήμους και η παραπάνω
διαδικασία ζητείται να γίνει αποδεχτή.
Οι Αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των τριών Δήμων είναι οι κάτωθι:


Για το Δήμο Καλλιθέας η με αρ 167/2017 και ΑΔΑ: ΨΒ8ΨΩΕΚ-5Χ0



Για το Δήμο Παλαιού Φαλήρου η με αρ. 105/2017 και ΑΔΑ: ΩΚ3ΨΩΞΕ-ΙΡΚ
και



Για το Δήμο Αλίμου με αρ. 147/20017 και ΑΔΑ: 9ΩΚ1ΩΨΒ-ΖΞΨ
Οι παραπάνω Αποφάσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας

εισήγησης και ζητείται η επικαιροποίηση τους.
Καίτοι

στους

τρεις

Δήμους

τέθηκε

τελική

ημερομηνία

παραλαβής

προτάσεων το μεγάλο ενδιαφέρον των τοπικών κοινωνιών να συνεισφέρουν στο
όλο εγχείρημα, μετουσιώθηκε

στην αποστολή πληθώρας προτάσεων οι οποίες

συνεχίζουν να έρχονται μέχρι και σήμερα δύο μέρες
πριν τη λήξη υποβολής προτάσεων για «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις
(ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)» στο πλαίσιο του Περιφερειακού
Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 για τη όσο το δυνατό μεγαλύτερη
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών αλλά και της όσο το δυνατόν πληρέστερης
παρουσίασης της πρότασης μας κρίνεται απαραίτητο να αποφασιστεί η συνέχιση
λήψης απόψεων που έρχονται στα πλαίσια των τριών διαβουλεύσεων μέχρι και
την ημερομηνία υποβολής της Πρότασης.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, σας παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση για :
1. την αποδοχή της μέχρι σήμερα διαδικασίας διαβούλευσης,
2. την επικαιροποίηση των αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων των
Δήμων Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου και
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3. τη συνέχιση λήψης απόψεων που έρχονται στα ΑΔΑ:
πλαίσια
των τριών
διαβουλεύσεων μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της Πρότασης για
«Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
(ΒΑΑ)» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 –
2020.
Ύστερα από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:


την εισήγηση του Προέδρου



την

παράγραφο

4.1.3

του

Οδηγού

εφαρμογής

που

συνοδεύει

την

πρόσκληση


τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των τριών Δήμων, για τον
Δήμου Καλλιθέας η υπ’ αρ. 167/2017 απόφαση με ΑΔΑ: ΨΒ8ΨΩΕΚ-5Χ0,
για τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου η υπ’ αρ. 105/2017 απόφαση με ΑΔΑ:
ΩΚ3ΨΩΞΕ-ΙΡΚ και για τον Δήμο Αλίμου η υπ’ αρ. 147/2017 απόφαση με
ΑΔΑ: 9ΩΚ1ΩΨΒ-ΖΞΨ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την αποδοχή της μέχρι σήμερα διαδικασίας διαβούλευσης,
2. την επικαιροποίηση των αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων των
Δήμων Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου και
3. τη συνέχιση λήψης απόψεων που έρχονται στα πλαίσια των τριών
διαβουλεύσεων μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της Πρότασης για
«Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
(ΒΑΑ)» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 –
2020.
Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
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