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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ.Αποφ 6/2017
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

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

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση, υποβολή και υλοποίηση
πρότασης στην πρόσκληση με κωδικό ΑΤΤ050 της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής 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 π.μ., 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 6ο 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 κατάρτιση,

υποβολή και υλοποίηση πρότασης στην πρόσκληση με κωδικό ΑΤΤ050 της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής 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 στο τρίτο
κεφάλαιο αυτής με τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» αναφέρεται ρητά ότι: «Η
«Αστική Αρχή» είναι ο αρμόδιος φορέας για την κατάρτιση, την υποβολή της
Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Αστικής Ανάπτυξη καθώς και για την υλοποίησή της.»
Στο ίδιο κεφάλαιο της πρόσκλησης ως Αστικές Αρχές, μπορούν να ορίζονται μεταξύ
των άλλων «… Δίκτυα Δήμων σε σχήματα / συμπράξεις (ενότητες γειτονικών
δήμων, δίκτυα) που θα δημιουργήσουν οι ίδιοι, θέτοντας ως επικεφαλής έναν από
τους δήμους, όταν η περιοχή εφαρμογής αφορά στο σύνολο των δήμων ή σε
τμήματά τους. Σε περιπτώσεις σχημάτων ή συμπράξεων Δήμων, που έχουν λάβει
μορφή νομικού προσώπου, ρόλο «αστικής αρχής» αναλαμβάνει

το νομικό

πρόσωπο….»
Σύμφωνα με το κεφάλαιο τέσσερα με τίτλο «ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Επιλέξιμες

περιοχές

μεταξύ

των

άλλων

για

τον

σχεδιασμό

ΟΧΕ

τόσο

σε

υποβαθμισμένες περιοχές της Περιφέρειας, όσο και σε περιοχές με ειδική
αναπτυξιακή

δυναμική

είναι

περιοχές

που

εντάσσονται

στο

πολεοδομικό

συγκρότημα Αθηνών – Πειραιά μεταξύ των οποίων και οι Δήμοι Καλλιθέας, Παλαιού
Φαλήρου και Αλίμου.
Επίσης σύμφωνα με το ίδιο κεφάλαιο κάθε Αστική Αρχή υποβάλλει προς
αξιολόγηση

και

έγκριση

μια

στρατηγική

η

οποία

εντάσσεται

είτε

στις

υποβαθμισμένες περιοχές είτε στις περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της. Οι τρεις Δήμοι που έχουν συστήσει τον ΣυΔΝΑ
είναι Δήμοι του παραλιακού μετώπου και βρίσκονται πλησίον του Κέντρου
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (το οποίο βρίσκεται εντός διοικητικών ορίων
του Δήμου Καλλιθέας).
Σε συνδυασμό λοιπόν με τις προβλέψεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας
2021, οι οποίες ορίζουν ότι το τμήμα του Φαληρικού Όρμου και της περιοχής του
ιπποδρόμου, εντάσσονται στον κεντρικό άξονα του Πολεοδομικού Συγκροτήματος,
με

πλέγμα

χαρακτήρα

λειτουργιών

μητροπολιτικής

πολιτιστικές

λειτουργίες

και

και

διεθνούς

τουριστικές

εμβέλειας,
υπηρεσίες,

με

κύριο

λειτουργεί

συμπληρωματικά στο πλαίσιο του Πόλου Αθήνας − Πειραιά, αλλά και διακριτά,
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ενισχύοντας την ανάδειξη του Θαλάσσιου Μετώπου ως συστατικού στοιχείου της
φυσιογνωμίας της Αθήνας − Αττικής και περιλαμβάνει χρήσεις πολιτισμού και
επιστήμης, αναψυχής, αθλητισμού και τουρισμού.
Ειδικότερα:


Οι νέες πολιτιστικές εγκαταστάσεις διεθνούς εμβέλειας η Εθνική Λυρική
Σκηνή, η Εθνική Βιβλιοθήκη και το Διεθνές Συνεδριακό – Πολιτιστικό
Κέντρο στον Φαληρικό Όρμο,



ο Δήμος Καλλιθέας, προσδιορίζεται ως διαδημοτικό κέντρο ευρείας
ακτινοβολίας για τον πολιτισμό – τουρισμό



ο Μητροπολιτικός πόλος Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, η περιοχή ανάπτυξης
του Ελληνικού

κάνουν φανερό ότι η περιοχή που αντιπροσωπεύει ο ΣυΔΝΑ είναι περιοχή που
εμφανίζει Ειδική Αναπτυξιακή Δυναμική και η Στρατηγική της ΟΧΕ/ΒΑΑ θα έχει
αυτό το χαρακτήρα
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, σας παρακαλούμε όπως :
1. λάβετε απόφαση για την κατάρτιση, υποβολή και υλοποίηση πρότασης στην
πρόσκληση με κωδικό ΑΤΤ050 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Αττικής για «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ)
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)» στο πλαίσιο του Περιφερειακού
Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020. Η υποβαλλόμενη Στρατηγική θα
έχει

Ειδική Αναπτυξιακή Δυναμική και θα υποβληθεί με το

αντίστοιχο πρότυπο Έντυπο Υποβολής .
2. εξουσιοδοτήσετε το Πρόεδρο του Συνδέσμου Δήμων Νοτίου Τομέα εφεξής
καλούμενο ΣυΔΝΑ κύριο Δημήτριο Κάρναβο να υπογράψει όλα εκείνα τα
έγγραφα που είναι απαραίτητα ώστε να κατατεθεί η πρόταση στην Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής.
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: ΩΚ3ΨΩΞΕΙΡΚ και για τον Δήμο Αλίμου η υπ’ αρ. 147/2017 απόφαση με ΑΔΑ:
9ΩΚ1ΩΨΒ-ΖΞΨ.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την κατάρτιση, υποβολή και υλοποίηση πρότασης στην πρόσκληση με
κωδικό ΑΤΤ050 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής
για

«Ολοκληρωμένες

Χωρικές

Επενδύσεις

(ΟΧΕ)

Βιώσιμης

Αστικής

Ανάπτυξης (ΒΑΑ)» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ»
2014

–

2020.

Η

υποβαλλόμενη

Στρατηγική

θα

έχει

Ειδική

Αναπτυξιακή Δυναμική και θα υποβληθεί με το αντίστοιχο πρότυπο
Έντυπο Υποβολής .
2. Εξουσιοδοτεί το Πρόεδρο του Συνδέσμου Δήμων Νοτίου Τομέα εφεξής
καλούμενο ΣυΔΝΑ κύριο Δημήτριο Κάρναβο να υπογράψει όλα εκείνα τα
έγγραφα που είναι απαραίτητα ώστε να κατατεθεί η πρόταση στην Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής.

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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