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Συνεδρίαση 26η
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 268/2016
Σήµερα 28/7/2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση
που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ.
οικ. 141446/22-7-2016 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά και της υπ’
αριθµ. πρωτ. οικ. 142853/26-7-2016 συµπληρωµατική αυτής, που κοινοποιήθηκαν
νόµιµα, στις 22-7-2016 και 26-7-2016 αντίστοιχα, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε
καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους
Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 5ο Η.∆.
Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου για το Ερευνητικό Πρόγραµµα: «∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ
ΜΕΘΟ∆ΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΣΤΟΝ
ΕΛΑΙΩΝΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ»,
προϋπολογισµού
100.000,00
€
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο εβδοµήντα οκτώ (78) παρόντων
Περιφερειακών Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και
απόντες στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:
Παρόντες:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. ∆ούρου Ρένα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος
Παναγιώτης (Τάκης), Βασιλείου Ιωάννης.
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Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης)
Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη
Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου
Αθανάσιος,
Αναλογίδου
Μαρία
Καλλιόπη,
Αποστολάκη
Ευαγγελία,
Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα,
Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος
Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος,
Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης),
∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος,
∆ηµοπούλου Ελένη, ∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης),
Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος),
Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καµάρας Παύλος,
Καραµάνος Χρήστος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κορωναίου Καµπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεγάλης
Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής,
Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου
Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη,
Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πελέκης Ζαχαρίας,
Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σµέρος Ιωάννης,
Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, ΤασούληΓεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τουτουντζή Παρασκευή
(Βούλα), Φαρµάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος,
Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.
Απόντες:
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Φιλίππου Πέτρος.
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Βλάχος Γεώργιος, Γιάµαλη Αναστασία,
Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Καλογεράκος Κυριάκος, Καράµπελας Κωνσταντίνος,
Καστανιάς Νικόλαος, Καστρινάκης Γεώργιος, Κουκά Μαρίνα, Κουτσούµπα
∆έσποινα, Κωστόπουλος Νικόλαος, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς
Ασηµάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα Θεοδώρα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης,
Ροκοφύλλου Άννα, Τζίβα Αιµιλία, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα,
Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Παπαδηµητρίου Ευτυχία και Ζαλοκώστα Ευανθία-Αναστασία.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στην Αντιπεριφερειάρχη κ. Ερµ. Κυπριανίδου, η
οποία θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. 84705/166-2016 εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας
Αττικής, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής:
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Έχοντας υπόψη:
1. Του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης)» όπως οι παρ. 1α και 5 αυτού
αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85).
2. Του Ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση».
3. Της µε αριθµό 44403/04-11-2011 απόφαση έγκρισης τροποποίησης του Ο.Ε.Υ.
της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494Β /04-11-2011).
4. Του Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 156Α/01-08-2014) «Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο της
Αθήνας- Αττικής και άλλες διατάξεις», άρθρα 11,12,14.
5. Του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142Α/28-06-2014) «Χωροταξική και Πολεοδοµική
µεταρρύθµιση –Βιώσιµη Ανάπτυξη».
6. Του Ν. 3653/2008 (ΦΕΚ 49 Α/21-3-2008) «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και
Τεχνολογίας και άλλες ∆ιατάξεις».
1. Το µε αριθµό 84636/4-5-2016 έγγραφο της Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τοµέα
µε το οποίο µας διαβιβάζεται συνηµµένη πρόταση του ΕΜΠ µε την αναλυτική
περιγραφή του αντικειµένου και του τρόπου εκτέλεσης του Ερευνητικού
Προγράµµατος: «∆ιερεύνηση καινοτόµων µεθόδων µητροπολιτικού σχεδιασµού και
αναπτυξιακών δυνατοτήτων για την πιλοτική εκπόνηση χωρικών παρεµβάσεων στον
Ελαιώνα Αττικής».
2. Το µε αριθµό 1279/15-6-2016 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Χωρικού
Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας µε θέµα: «Εκπόνηση Ερευνητικού Προγράµµατος για τη χωρική Ανάπτυξη
του Ελαιώνα».
3. Το
µε
αριθµό
117/23-05-2016
(112792/13-6-2016
∆/νση
Αναπ.
Προγραµµατισµού) έγγραφο του Τοµέα Πολεοδοµίας & Χωροταξίας της Σχολής
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, µε το οποίο µας διαβιβάζεται Απόσπασµα
Πρακτικού της 9ης Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα σχετικά µε την έγκριση του τίτλου
του Ερευνητικού Προγράµµατος.
4. Την µε αριθµό 134/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την
οποία εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων της
Περιφέρειας Αττικής του έτους 2016 και εντάχθηκε στο Πρόγραµµα Εκτελεστέων
Έργων της Περιφέρειας Αττικής το ανωτέρω Ερευνητικό Πρόγραµµα.
5. Την µε αριθµό 135/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την
οποία εγκρίθηκε η 1Η Τροποποίηση του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής
έτους 2016 και προβλέφθηκε το ποσό χρηµατοδότησης του Ερευνητικού
Προγράµµατος (ΚΑΕ 9769.01.112).
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Σκοπός του Ερευνητικού Προγράµµατος είναι η υλοποίηση δράσεων που προωθούν
την εφαρµογή του Νέου Ρυθµιστικού της Αθήνας –Αττικής, σύµφωνα µε το
πρόγραµµα ενεργειών και προτεραιοτήτων του, καθώς ειδικά για την Περιφέρεια
Αττικής, το Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο επέχει θέση Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου
(Ν. 4269/2014, Χωροταξική και Πολεοδοµική Μεταρρύθµιση –Βιώσιµη Ανάπτυξη,
άρθ. 6).
Η Περιοχή του Ελαιώνα, σύµφωνα µε το Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής,
εντάσσεται στους «Βασικούς Πόλους Ανάπτυξης εθνικής και διεθνούς εµβέλειας»
περιλαµβάνοντας
πλέγµατα
υποτροπικών
δραστηριοτήτων
σύνθετα
και
πολυδιάστατα που αναδεικνύουν τον Ελαιώνα σε περιοχή στρατηγικής σηµασίας για
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την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναµικής και της ανταγωνιστικότητα της Περιφέρειας
Αττικής (Ν. 4277/2014, αρθ. 11). Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως ενδιάµεσος και
συνδετικός χώρος µεταξύ του Μητροπολιτικού κέντρου της Αθήνας και του
Μητροπολιτικού κέντρου του Πειραιά και λόγω της σηµασίας του, ως προς την
οργάνωση των αξόνων και πόλων ανάπτυξης του λεκανοπεδίου, έχει περιληφθεί στα
Προγράµµατα Ειδικών Παρεµβάσεων Μητροπολιτικού Χαρακτήρα του Νέου
Ρυθµιστικού Σχεδίου (Ν. 4277/2014 αρθ. 14), ειδικό πρόγραµµα για τον Ελαιώνα.
Η βαρύτητα της υπό έρευνα περιοχής του Ελαιώνα για την αναπτυξιακή δυναµική της
Περιφέρειας Αττικής στο σύνολό της, η πολυπλοκότητα του χώρου (πολυλειτουργική
περιοχή, διασπασµένη διοικητικά σε πολλούς ∆ήµους, µε σύνθετο καθεστώς
χρήσεων κ.λ.π.), σε συνδυασµό µε την εφαρµογή των πρόσφατα θεσµοθετηµένων
νέων µεθόδων/εργαλείων σχεδιασµού (Ν. 4269/2014), προσδίδουν σηµαντικό βαθµό
δυσκολίας στο εγχείρηµα µε συνέπεια να απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες
διερεύνησης και κατανόησης των ειδικών συνθηκών της περιοχής και υψηλή
τεχνογνωσία.
Επιπλέον η Περιφέρεια Αττικής, είναι ένας νέος σχετικά Οργανισµός που έχει
αποκτήσει πρόσφατα αρµοδιότητες µητροπολιτικού χαρακτήρα στον τοµέα του
χωρικού σχεδιασµού, οι οποίες αφορούν κυρίως την εξειδίκευση των στρατηγικών
κατευθύνσεων για τον χωροταξικό σχεδιασµό σε επίπεδο µητροπολιτικής
περιφέρειας και την προώθηση προγραµµάτων, έργων και αναπλάσεων
µητροπολιτικής και υπερτοπικής σηµασίας (Ν. 3852/2010 αρθ. 210). Με τον Ν.
4269/2014 ‘Χωροταξική και Πολεοδοµική µεταρρύθµιση-Βιώσιµη Ανάπτυξη’ της
δίδεται και η δυνατότητα εκκίνησης της διαδικασίας σχεδιασµού και σύνταξης
σχεδίων.
Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Αττικής, ανταποκρινόµενη στις αρµοδιότητές της και
προκειµένου να εφαρµόσει τον υπερκείµενο χωρικό-αναπτυξιακό σχεδιασµό για την
περιοχή αρµοδιότητάς της, στοχεύει µε το παρόν Ερευνητικό Πρόγραµµα στην
προπαρασκευή/προετοιµασία αλλά και στην απόκτηση τεχνογνωσίας µητροπολιτικού
σχεδιασµού προκειµένου να διασφαλίσει την αποτελεσµατικότητα των χωρικών
παρεµβάσεων που καλείται να υλοποιήσει στην ιδιαίτερα νευραλγική περιοχή του
Ελαιώνα.
Μετά τα παραπάνω,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1. Την έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου για το Ερευνητικό Πρόγραµµα: «∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ
ΜΕΘΟ∆ΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» προϋπολογισµού 100.000,00 ευρώ
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της
παρούσας εισήγησης.
2. Τον ορισµό δύο µελών του Περιφερειακού Συµβούλιου ένα εκ των οποίων
ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής καθώς και των νόµιµων αναπληρωτών τους για τη
συµµετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
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Α) Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου για το Ερευνητικό Πρόγραµµα: «∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ
ΜΕΘΟ∆ΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισµού 100.000,00 €
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), η οποία έχει ως εξής:
«Στην Αθήνα σήµερα …………………, ηµέρα ………………. οι
συµβαλλόµενοι :

παρακάτω

1. Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού), που
εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόµιµα από την
Περιφερειάρχη Αττικής κα Ειρήνη ∆ούρου.
2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εδρεύει στην Αµαλιάδος 17,
11523 Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο Πάνο Σκουρλέτη, Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3. To Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο µε έδρα την Αθήνα, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη
Ζωγράφου, 15780 Αθήνα, Επιτροπή Ερευνών, νόµιµα εκπροσωπούµενο για την
υπογραφή της παρούσας από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονοµικού
Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης και Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του
Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Ερευνών Καθηγητή κ. Ιωάννη Πασπαλιάρη,
σύµφωνα µε την αρ. 344/2016 (ΦΕΚ 125/Β/28-1-2016) Απόφαση του Πρύτανη
του ΕΜΠ µε θέµα: «Ορισµός Αναπληρωτή Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου και ανάθεση αρµοδιοτήτων του».
Με βάση τις διατάξεις:
1.Του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης)» όπως οι παρ. 1α και 5
αυτού αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’
85).
2.Του Ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση».
3.Της µε αριθµό 44403/04-11-2011 απόφαση έγκρισης τροποποίησης του Ο.Ε.Υ.
της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494Β /04-11-2011).
4.Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα.
5.Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6.Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του Ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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9. Του Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 156Α/01-08-2014) «Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο της ΑθήναςΑττικής και άλλες διατάξεις», άρθρα 11,12,14.
10. Του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142Α/28-06-2014) «Χωροταξική και Πολεοδοµική
µεταρρύθµιση –Βιώσιµη Ανάπτυξη».
11. Του Ν. 3653/2008 (ΦΕΚ 49 Α/21-3-2008) «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και
Τεχνολογίας και άλλες ∆ιατάξεις».
12. Του Π.∆. 432/1981 της 18.4/5-5-81 (ΦΕΚ 118 Α΄) «Περί συστάσεως Ειδικών
Λογαριασµών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας» και τον Επικαιροποιηµένο Οδηγό
Χρηµατοδότησης & ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας
του ΕΜΠ, σύµφωνα µε το αρ. 3, παρ. 2 του Ν. 3027/2002.
13. Του Π.∆. 60/07 (ΦΕΚ 64 Α/16-3-2007) µε θέµα «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 16ης Νοεµβρίου 2005.
και έχοντας υπόψη:
1. Το από 11/2/2016 έγγραφο της Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τοµέα προς τον

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε θέµα «Εκπόνηση Ερευνητικού
Προγράµµατος για Χωρική Ανάπτυξη Ελαιώνα».
Το µε αριθµό 15914/23-3-2016 έγγραφο της ∆/νσης Σχεδιασµού Μητροπολιτικών
Αστικών & Περιαστικών Περιοχών προς τη Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Σχετικά
µε την εκπόνηση Ερευνητικού Προγράµµατος για Χωρική Ανάπτυξη Ελαιώνα».
Το µε αριθµό 1279/15-6-2016 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Χωρικού
Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας µε θέµα: «Εκπόνηση Ερευνητικού Προγράµµατος για τη χωρική
Ανάπτυξη του Ελαιώνα».
Το µε αριθµό 84636/4-5-2016 έγγραφο της Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τοµέα
µε το οποίο µας διαβιβάζεται συνηµµένη πρόταση του ΕΜΠ µε την αναλυτική
περιγραφή του αντικειµένου και του τρόπου εκτέλεσης του Ερευνητικού
Προγράµµατος: «∆ιερεύνηση καινοτόµων µεθόδων µητροπολιτικού σχεδιασµού
και αναπτυξιακών δυνατοτήτων για την πιλοτική εκπόνηση χωρικών
παρεµβάσεων στον Ελαιώνα Αττικής».
Το
µε
αριθµό
117/23-05-2016
(112792/13-6-2016
∆/νση
Αναπ.
Προγραµµατισµού) έγγραφο του Τοµέα Πολεοδοµίας & Χωροταξίας της Σχολής
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, µε το οποίο µας διαβιβάζεται Απόσπασµα
Πρακτικού της 9ης Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα σχετικά µε την έγκριση του
τίτλου του Ερευνητικού Προγράµµατος.
Την µε αριθµό 134/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε
την οποία εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων
της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2016 και εντάχθηκε στο Πρόγραµµα
Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής το ανωτέρω Ερευνητικό
Πρόγραµµα.
Την µε αριθµό 135 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε την
οποία εγκρίθηκε η 1Η Τροποποίηση του προϋπολογισµού της Περιφέρειας
Αττικής έτους 2016 και προβλέφθηκε το ποσό χρηµατοδότησης του Ερευνητικού
Προγράµµατος (ΚΑΕ 9769.01.112).
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8. Την µε αριθµό. ……../201.. Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε

την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας.
9. Την µε αριθµό. ……../201… Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας.
10. Την µε αριθµό. ……../201… Απόφαση/έγγραφο του Ε.Μ.Π. µε την οποία
εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας.
Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η συνεργασία των συµβαλλοµένων
µερών για την υλοποίηση του Ερευνητικού Προγράµµατος µε τίτλο: «∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ
ΜΕΘΟ∆ΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» από το Εργαστήριο Σχεδιαστικής
Μεθοδολογίας και Ρύθµισης του Χώρου, του Τοµέα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας της
Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ µε χρηµατοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.
2. Σκοπός του Ερευνητικού Προγράµµατος είναι η υλοποίηση δράσεων που
προωθούν την εφαρµογή του Νέου Ρυθµιστικού της Αθήνας –Αττικής, σύµφωνα µε το
πρόγραµµα ενεργειών και προτεραιοτήτων του, καθώς ειδικά για την Περιφέρεια
Αττικής, το Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο επέχει θέση Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου
(Ν. 4269/2014, Χωροταξική και Πολεοδοµική Μεταρρύθµιση –Βιώσιµη Ανάπτυξη, άρθ.
6).
Η Περιοχή του Ελαιώνα, σύµφωνα µε το Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής,
εντάσσεται στους «Βασικούς Πόλους Ανάπτυξης εθνικής και διεθνούς εµβέλειας»
περιλαµβάνοντας πλέγµατα υποτροπικών δραστηριοτήτων σύνθετα και πολυδιάστατα
που αναδεικνύουν τον Ελαιώνα σε περιοχή στρατηγικής σηµασίας για την ενίσχυση
της αναπτυξιακής δυναµικής και της ανταγωνιστικότητα της Περιφέρειας Αττικής (Ν.
4277/2014, αρθ. 11). Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως ενδιάµεσος και συνδετικός χώρος
µεταξύ του Μητροπολιτικού κέντρου της Αθήνας και του Μητροπολιτικού κέντρου του
Πειραιά και λόγω της σηµασίας του, ως προς την οργάνωση των αξόνων και πόλων
ανάπτυξης του λεκανοπεδίου, έχει περιληφθεί στα Προγράµµατα Ειδικών
Παρεµβάσεων Μητροπολιτικού Χαρακτήρα του Νέου Ρυθµιστικού Σχεδίου (Ν.
4277/2014 αρθ. 14), ειδικό πρόγραµµα για τον Ελαιώνα.
Σηµειώνεται ότι ως Μητροπολιτικές Παρεµβάσεις νοούνται τα προγράµµατα χωρικής
αναδιάρθρωσης πολυτοµεακού χαρακτήρα σε ζωτικές εκτάσεις του αστικού ιστού, οι
οποίες:
α. έχουν στρατηγικό χαρακτήρα και αποφασιστική συµβολή στην προώθηση των
στόχων του Ρυθµιστικού Σχεδίου
β. έχουν πολυτοµεακό χαρακτήρα µε αυξηµένες απαιτήσεις συντονισµού τοµεακών
πολιτικών µε το χωρικό και περιβαλλοντικό σχεδιασµό
γ. έχουν µητροπολιτική εµβέλεια και σηµαντικές χωρικές επιπτώσεις σε τοπικό
επίπεδο και
δ. έχουν πιλοτικό χαρακτήρα ως προς την υιοθέτηση καινοτόµων µεθόδων
σχεδιασµού και λήψης αποφάσεων µε έµφαση στη συµµετοχή και τη διαφάνεια στη
συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
Τα εργαλεία χωρικού σχεδιασµού του Ν. 4269/2014 ‘Χωροταξική και Πολεοδοµική
Μεταρρύθµιση –Βιώσιµη Ανάπτυξη΄, βάσει των οποίων θα υλοποιηθούν οι
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προβλέψεις χωρικού σχεδιασµού του Νέου Ρυθµιστικού της Αθήνας –Αττικής, δεν
έχουν δοκιµαστεί στο χρόνο ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους, διαχείρισής τους
από τους φορείς σχεδιασµού αλλά και αποτελεσµατικότητάς τους.
Η βαρύτητα της υπό έρευνα περιοχής του Ελαιώνα για την αναπτυξιακή δυναµική της
Περιφέρειας Αττικής στο σύνολό της, η πολυπλοκότητα του χώρου (πολυλειτουργική
περιοχή, διασπασµένη διοικητικά σε πολλούς ∆ήµους, µε σύνθετο καθεστώς χρήσεων
κ.λ.π.), σε συνδυασµό µε την εφαρµογή των πρόσφατα θεσµοθετηµένων νέων
µεθόδων/εργαλείων σχεδιασµού, προσδίδουν σηµαντικό βαθµό δυσκολίας στο
εγχείρηµα µε συνέπεια να απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες διερεύνησης
και κατανόησης των ειδικών συνθηκών της περιοχής και υψηλή τεχνογνωσία.
Επιπλέον η Περιφέρεια Αττικής, είναι ένας νέος σχετικά Οργανισµός που έχει
αποκτήσει πρόσφατα αρµοδιότητες µητροπολιτικού χαρακτήρα στον τοµέα του
χωρικού σχεδιασµού, οι οποίες αφορούν κυρίως την εξειδίκευση των στρατηγικών
κατευθύνσεων για τον χωροταξικό σχεδιασµό σε επίπεδο µητροπολιτικής περιφέρειας
και την προώθηση προγραµµάτων, έργων και αναπλάσεων µητροπολιτικής και
υπερτοπικής σηµασίας (Ν. 3852/2010 αρθ. 210). Με τον Ν. 4269/2014 ‘Χωροταξική
και Πολεοδοµική µεταρρύθµιση-Βιώσιµη Ανάπτυξη’ της δίδεται και η δυνατότητα
εκκίνησης της διαδικασίας σχεδιασµού και σύνταξης σχεδίων.
Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Αττικής, ανταποκρινόµενη στις αρµοδιότητές της και
προκειµένου να εφαρµόσει τον υπερκείµενο χωρικό-αναπτυξιακό σχεδιασµό για την
περιοχή αρµοδιότητάς της, στοχεύει µε το παρόν Ερευνητικό Πρόγραµµα στην
προπαρασκευή/προετοιµασία αλλά και στην απόκτηση τεχνογνωσίας µητροπολιτικού
σχεδιασµού προκειµένου να διασφαλίσει την αποτελεσµατικότητα των χωρικών
παρεµβάσεων που καλείται να υλοποιήσει στην ιδιαίτερα νευραλγική περιοχή του
Ελαιώνα.
3. Τα χαρακτηριστικά του Ερευνητικού Προγράµµατος, σύµφωνα µε την πρόταση του
Εργαστηρίου Σχεδιαστικής Μεθοδολογίας και Ρύθµισης του Χώρου είναι:
Αντικείµενο του Ερευνητικού Προγράµµατος είναι, αφενός, η µελέτη των σύνθετων
οικονοµικών, κοινωνικών και χωρικών δυναµικών οι οποίες προσδίδουν στην περιοχή
του Ελαιώνα στρατηγική σηµασία για την παραγωγική και κοινωνική συγκρότηση του
ευρύτερου χώρου και, αφετέρου, η διερεύνηση των δυνατοτήτων πιλοτικής εφαρµογής
εργαλείων ολοκληρωµένου σχεδιασµού για την αναζωογόνηση της περιοχής και την
ενίσχυση του µητροπολιτικού της ρόλου.
Σκοπός του Προγράµµατος είναι να συµβάλλει στην τεκµηρίωση και τη δηµόσια
συζήτηση µέτρων πολιτικής που θα εκφράζουν µια ολοκληρωµένη στρατηγική
ανάπτυξης για την περιοχή του Ελαιώνα, υπό το πρίσµα των προτεραιοτήτων και
αναγκών τις οποίες αναδεικνύει η τρέχουσα συγκυρία. Μελετώντας τις εξελίξεις και τις
δυνατές παρεµβάσεις στην περιοχή, το πρόγραµµα φιλοδοξεί, περαιτέρω, να
παράσχει στις αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και της ευρύτερης
διοίκησης, υποστήριξη και τεχνογνωσία για την συγκριτική αξιολόγηση και την
εφαρµογή καινοτοµικών εργαλείων άσκησης πολιτικής του χώρου (όπως οι ΟΧΕ, τα
ΣΟΑΠ κ.α.), στην προσπάθεια να αρθρωθούν απαντήσεις στις ποικίλες µορφές που
προσλαµβάνει η αστική κρίση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο του Προγράµµατος θα µελετηθούν:
• Τα χαρακτηριστικά, η διάρθρωση, οι εσωτερικές και εξωτερικές δικτυώσεις, τα
προβλήµατα λειτουργίας και οι τάσεις µεταλλαγής ενός πόλου παραγωγικών
δραστηριοτήτων µητροπολιτικής σηµασίας, ο οποίος επηρεάζει καθοριστικά την
απασχόληση στον ευρύτερο χώρο.
• Η χωρική οργάνωση, λειτουργία και µορφολογία µιας περιοχής µε σηµαντικό
µέγεθος, πολυδιάστατο µεταφορικό δυναµικό, κρίσιµη γεωγραφική θέση και
πλούσιο, όσο και αντιφατικό, απόθεµα γης, εγκαταστάσεων, φυσικών και
8
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κοινωνικών πόρων.
• Οι αντιλήψεις, οι προσδοκίες και οι αξιώσεις των ενδιαφερόµενων οµάδων
πληθυσµού, των παραγωγικών φορέων και της διοίκησης, σε σχέση µε τα
προβλήµατα και τις προοπτικές της περιοχής, αλλά και µε τις παρεµβάσεις που
απαιτούνται ώστε αυτή να λειτουργήσει προωθητικά για την ανάπτυξη στον
ευρύτερο χώρο.
• Οι πολιτικές που έχουν µέχρι τώρα εφαρµοστεί στην περιοχή, η συσσωρευµένη
ερευνητική και διοικητική εµπειρία και οι προγραµµατιζόµενες αλλαγές στο θεσµικό
πλαίσιο.
• Τα διαθέσιµα σήµερα, σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο, εργαλεία για την άσκηση
και την παρακολούθηση πολιτικής για τις πόλεις, τα οποία είναι δυνατό να έχουν
πιλοτική εφαρµογή στην περιοχή, σε µια νέα αντίληψη για την παραγωγική και την
κοινωνική ανασυγκρότηση της Αττικής.
Το Πρόγραµµα έχει πιλοτικό χαρακτήρα, ο οποίος έγκειται στην παράλληλη
διερεύνηση των παραµέτρων και των εργαλείων ολοκληρωµένου χωρικού
σχεδιασµού, σύµφωνα µε τις νέες προτεραιότητες που θέτει στη διοίκηση η συγκυρία
µιας πολυδιάστατης κρίσης. Η σύνθετη κοινωνικο-οικονοµική φυσιογνωµία και η
µητροπολιτική εµβέλεια της περιοχής µελέτης αναδεικνύει τη σηµασία αυτού του
είδους της διερεύνησης, συνδέοντας τα ζητήµατα του στρατηγικού σχεδιασµού µε τα
ζητήµατα κοινωνικής συµµετοχής και διαβούλευσης.
ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η περιοχή µελέτης στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράµµατος είναι η Περιοχή του
Ελαιώνα Αττικής, που βρίσκεται στα δυτικά του ∆ήµου Αθηναίων κοντά στον κόµβο
της Λεωφόρου Κηφισού µε την Ιερά Οδό. Είναι µια βιοµηχανική περιοχή 9.500 στρ.,
άναρχης γενικά δόµησης, µε πολλά εγκαταλελειµµένα και εν ενεργεία κτίρια
βιοτεχνιών και διαφόρων επιχειρήσεων, κενές ή αναξιοποίητες εκτάσεις.
ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.Ο προϋπολογισµός του Ερευνητικού προγράµµατος ανέρχεται στο ποσό των
100.000 €, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί.
2. Το Ερευνητικό Πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας
Αττικής
(ΚΑΕ: 9769.01.112 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής έτους 2016).
3.Τυχόν υπόλοιπο µετά την ολοκλήρωση δεν επαναδιατίθεται για την επέκταση του
Προγράµµατος ή για την εκτέλεση άλλου Προγράµµατος.
4.Η αποπληρωµή των εργασιών πραγµατοποιείται από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών
της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε την έκδοση
χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στο όνοµα του ΕΜΠ.
ΑΡΘΡΟ 4 : ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Το Ερευνητικό Πρόγραµµα θα εκπονηθεί από το Εργαστήριο Σχεδιαστικής
Μεθοδολογίας και Ρύθµισης του Χώρου του Τοµέα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας, της
Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για
την εκπόνηση ερευνητικών προγραµµάτων.
Φορέας διαχείρισης, εκµετάλλευσης και κυριότητας της έρευνας είναι η Περιφέρεια
Αττικής.
Όλα τα αποτελέσµατα των εργασιών που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του
Ερευνητικού Προγράµµατος από το ΕΜΠ, θα παραδοθούν στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης, σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης. Το ΕΜΠ µεταβιβάζει στην
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Περιφέρεια Αττικής από το περιουσιακό δικαίωµα επί του Προγράµµατος όλες τις
εξουσιοδοτήσεις που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση του σκοπού αυτής της
σύµβασης και των σκοπών της Περιφέρειας Αττικής σύµφωνα µε το Άρθρο 6.2.
(Πνευµατικά ∆ικαιώµατα) της Σύµβασης.
2. Σε περίπτωση µη τήρησης ή πληµµελούς τήρησης από το ΕΜΠ των
εφαρµοζόµενων διατάξεων για την εκπόνηση Ερευνητικών Προγραµµάτων και την
ανωτέρω ανάθεση, δεν δηµιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση ή οποιαδήποτε
αξίωση σε βάρος της Περιφέρειας Αττικής για τη χρηµατοδότηση του Προγράµµατος.
ΑΡΘΡΟ 5 : ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Η ισχύς της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της
ορίζεται σε 23 µήνες.
2. Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της προγραµµατικής σύµβασης παρατίθεται στο
Παράρτηµα ΙI, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης.
Η διάρκεια του Ερευνητικού Προγράµµατος ορίζεται στους δεκαπέντε (15) µήνες
χωρίς να περιλαµβάνεται ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των
Παραδοτέων (σύµφωνα µε το Παράρτηµα II).
Η έρευνα θα εκπονηθεί σε τρείς (3) Φάσεις, µε αντίστοιχα Παραδοτέα. Το αντικείµενο
των Φάσεων, η διάρκεια των Φάσεων και τα αντίστοιχα Παραδοτέα περιγράφονται στο
Παράρτηµα I της Σύµβασης.
Οι βεβαιώσεις εκτέλεσης όλων των Φάσεων του Έργου και η παραλαβή όλων των
Παραδοτέων διενεργούνται από την Οµάδα ∆ιοίκησης της Έρευνας-Ο.∆.Ε.
Η διαδικασία τµηµατικής παραλαβής του Έργου ολοκληρώνεται εντός δύο (2) µηνών
από την παράδοση του Παραδοτέου της κάθε Φάσης. Στο διάστηµα αυτό
περιλαµβάνονται διατυπώσεις σχολίων, κατευθύνσεων και τροποποιήσεων που
ενδεχοµένως να ζητηθούν από την Ο∆Ε κατά τη διάρκεια κάθε Φάσης.
Τµήµατα των διαφόρων Φάσεων του Έργου θα εξελίσσονται παράλληλα, καθώς
αλληλεξαρτώνται. Ως εκ τούτου η έναρξη κάποιας φάσης δεν προϋποθέτει την
ολοκλήρωση των προηγούµενων Φάσεων.
Το ΕΜΠ υποχρεούται εντός συγκεκριµένων προθεσµιών, όπως ορίσθηκαν
παραπάνω, συνολικά και ανά Φάση, να έχει ολοκληρώσει και παραδώσει στην
Περιφέρεια Αττικής το σύνολο των παραδοτέων του Ερευνητικού Προγράµµατος ή
Φάσης αντίστοιχα.
3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραµµατικής σύµβασης επιτρέπεται για
12 µήνες µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογηµένης
εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8.1.
ΑΡΘΡΟ 6.1. : ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Α. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαµβάνει :
1. Τη χρηµατοδότηση του Ερευνητικού Προγράµµατος, µέχρι του ποσού των 100.000

ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.).
2. Τον ορισµό εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
3. Τον ορισµό εκπροσώπων της στην Οµάδα ∆ιοίκησης της Έρευνας (Ο.∆.Ε.).
4. Την παροχή αρχειακού υλικού, ιστορικών κ.λ.π. αναγκαίων στοιχείων που τυχόν

διαθέτουν οι υπηρεσίες της για την υπό έρευνα περιοχή.
5. Τη γραµµατειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης από

υπάλληλό της.
B. Υπουργείο Περιβάλλοντος αναλαµβάνει:
1. Τον ορισµό εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
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2. Τον ορισµό εκπροσώπου της στην Οµάδα ∆ιοίκησης της Έρευνας (Ο.∆.Ε.).
3. Την υποστήριξη της εκπόνησης του Ερευνητικού Προγράµµατος, µε την παροχή

αρχειακού υλικού και τεχνογνωσίας
γ. Το ΕΜΠ αναλαµβάνει:
1. Την εκπόνηση του Ερευνητικού Προγράµµατος µέσω της Ερευνητικής του

Οµάδας.
2. Τον ορισµό εκπροσώπου του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
3. Τη δέσµευση ότι όλα τα έγγραφα, στοιχεία κ.λ.π. και, γενικώς, οποιεσδήποτε

4.

5.
6.

7.

πληροφορίες παρασχεθούν στο ΕΜΠ από την Περιφέρεια Αττικής και το
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την εκπόνηση του Έργου, θα
χρησιµοποιηθούν µε εµπιστευτικό τρόπο αποκλειστικά από τον ΕΜΠ και για τον
συγκεκριµένο σκοπό του Ερευνητικού Προγράµµατος.
Τη µέριµνα για αποστολή στην Ο.∆.Ε., µέσω της ∆/νσης Χωρικού Σχεδιασµού, των
παραδοτέων των Φάσεων, προκειµένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι
διαδικασίες πιστοποίησης και παραλαβής τους.
Την εν γένει ενηµέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία
υλοποίησης του.
Την προώθηση τυχόν αναγκαίων διαδικασιών αρµοδιότητας του ή δυνατότητας
παρέµβασής του και γενικότερα να µεριµνά για την οµαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη
και ολοκλήρωση του Ερευνητικού Προγράµµατος και απορρόφηση των
πιστώσεων.
Την υποχρέωση να προσδώσει δηµοσιότητα στη χρηµατοδότηση του Ερευνητικού
Προγράµµατος από την Περιφέρεια Αττικής, µέσω ανοικτής εκδήλωσης ή
ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο.

ΑΡΘΡΟ 6.2. : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
1. Από τα δικαιώµατα επί των αποτελεσµάτων του Ερευνητικού Προγράµµατος, το
ΕΜΠ µεταβιβάζει όσα δικαιώµατα είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού
της Σύµβασης και των σκοπών της Περιφέρειας Αττικής και ιδίως τα εξής:
α) Το αποκλειστικό δικαίωµα αναπαραγωγής του Ερευνητικού Προγράµµατος µε
οποιοδήποτε ηλεκτρονικό, φωτοχηµικό, µηχανικό ή άλλο µέσο, όπως µε τη µορφή
βιβλίου, περιοδικού, εφηµερίδας, ψηφιακής δισκέτας, οπτικού δίσκου (cd-dvd), κλπ,
για απεριόριστο αριθµό αντιτύπων και απεριόριστες εκδόσεις - ανατυπώσεις.
β) Το αποκλειστικό δικαίωµα µετάδοσης του Ερευνητικού Προγράµµατος σε
οποιαδήποτε µορφή.
γ) Το αποκλειστικό δικαίωµα ενσωµάτωσης του Ερευνητικού Προγράµµατος ή
τµηµάτων αυτού σε άλλο έργο η σε CD ROM.
δ) Το αποκλειστικό δικαίωµα σύντµησης ή µεταφοράς του Ερευνητικού
Προγράµµατος σε οποιαδήποτε γλώσσα, σε πρόγραµµα ηλεκτρονικού υπολογιστή
καθώς και το δικαίωµα εκµετάλλευσης των προαναφερθέντων δικαιωµάτων µε
οποιοδήποτε τρόπο.
2. Η Περιφέρεια Αττικής έχει το δικαίωµα αλλά όχι την υποχρέωση να ασκήσει τα
δικαιώµατα που απορρέουν από το περιουσιακό της δικαίωµα, είτε µε δικά της µέσα
είτε µεταβιβάζοντας ή παραχωρώντας αποκλειστικές ή µη αποκλειστικές άδειες σε
Τρίτους.
3. Η Περιφέρεια Αττικής έχει το δικαίωµα να πραγµατοποιεί µεταβολές στη διάταξη και
διάρθρωση του Ερευνητικού Προγράµµατος, προκειµένου να το προσαρµόσει ή
µετατρέψει σε σύγχρονες µορφές ηλεκτρονικής ή άλλης εκµετάλλευσης (ψηφιακή
βάση δεδοµένων, CD ROM, κλπ.), καθώς και να χρησιµοποιεί το Ερευνητικό
Πρόγραµµα ή τµήµατά του για τη δηµιουργία άλλων έργων ή βάσεων δεδοµένων. Σε
καµία περίπτωση η Περιφέρεια Αττικής δεν δικαιούται να αλλοιώσει το περιεχόµενο
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του Ερευνητικού Προγράµµατος ούτε να προβεί σε οποιαδήποτε αναπαραγωγή του
δίχως να αναφέρει τον φορέα εκτέλεσης του Ερευνητικού Προγράµµατος και τα
ονόµατα των βασικών ερευνητών.
4. Ο εκάστοτε χρόνος και τρόπος δηµοσιοποίησης και έκδοσης των αποτελεσµάτων
του Προγράµµατος σε οποιαδήποτε µορφή ή εµφάνιση και ο αριθµός αντιτύπων των
Παραδοτέων που θα αναπαράγονται η τυπώνονται κάθε φορά, η τιµή πώλησης των
αντιτύπων σε περίπτωση έκδοσης και γενικά ότι αφορά στην έκδοση και στην
οποιαδήποτε δηµοσιοποίηση, εκµετάλλευση και αξιοποίησή του, θα καθορίζονται
αποκλειστικά από την Περιφέρεια Αττικής.
Σε οποιαδήποτε µορφή δηµοσιοποίησης θα αναφέρονται ο φορέας εκπόνησης της
έρευνας και τα ονόµατα των βασικών ερευνητών.
5. Η Περιφέρεια Αττικής, αλλά και οποιοσδήποτε άλλος φορέας κάνει χρήση του
υλικού παράδοσης των προδιαγραφών και κατευθύνσεων της έρευνας του ΕΜΠ για
την εκπόνηση µελετών ή για την προκήρυξη διαγωνισµών, έχει την υποχρέωση της
αναφοράς της ερευνητικής οµάδας του ΕΜΠ.
6. Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης του συνολικού έργου για οποιονδήποτε λόγο, η
Περιφέρεια Αττικής έχει επί του παραδοθέντος µέρους του αντικειµένου της σύµβασης
όλα τα δικαιώµατα του παρόντος άρθρου.
ΆΡΘΡΟ 7: ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠ
1. Σε

2.

3.

4.

5.
6.

περίπτωση αδυναµίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του Ερευνητικού
Προγράµµατος εξαιτίας οποιονδήποτε νοµικών ή πραγµατικών ελαττωµάτων
σχετιζοµένων είτε µε την περί εκπόνησης Ερευνητικών Προγραµµάτων ισχύουσα
νοµοθεσία, είτε για άλλους λόγους που ανάγονται στις κατά την παρούσα σύµβαση
και τον νόµο υποχρεώσεις του Ε.Μ.Π., το Ε.Μ.Π. ευθύνεται κατά νόµο έναντι της
Περιφέρειας Αττικής.
Το Ε.Μ.Π. είναι ο µόνος υπεύθυνος για καταβολή αποζηµιώσεων ή άλλες
υποχρεώσεις έναντι των εργαζοµένων/ερευνητών ή άλλων προσώπων ελκόντων
δικαιώµατα από µία τέτοια αδυναµία ή καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης του
Ερευνητικού Προγράµµατος.
Το ΕΜΠ οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρµοδιότητας του και
γενικότερα να µεριµνά για την οµαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση της
έρευνας και την απορρόφηση των πιστώσεων.
Σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές κατά την παρούσα σύµβαση ρήτρες για
την Περιφέρεια Αττικής, το Ε.Μ.Π. ή άλλα τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά
της Περιφέρειας Αττικής και για οποιονδήποτε λόγο η Περιφέρεια Αττικής
υποχρεωθεί, παρά την αποκλειστική ευθύνη του Ε.Μ.Π., να καταβάλει ποσά σε
τρίτα πρόσωπα, η Περιφέρεια Αττικής µπορεί να αναζητήσει αναγωγικά τα
καταβληθέντα ποσά από τον ανάδοχο δυνάµει της παρούσας προγραµµατικής
σύµβασης.
Η ερευνητική Οµάδα του ΕΜΠ οφείλει να βρίσκεται σε επαφή και συνεργασία µε
την Περιφέρεια Αττικής.
Το Ε.Μ.Π. δεσµεύεται ότι όλα τα έγγραφα και, γενικώς, οποιεσδήποτε
πληροφορίες παρασχεθούν στο ΕΜΠ από την Περιφέρεια Αττικής και το Υπ.
Περιβάλλοντος για την εκπόνηση του Έργου, θα χρησιµοποιηθούν µε εµπιστευτικό
τρόπο αποκλειστικά από το Ε.Μ.Π. και για τον σκοπό του Ερευνητικού
Προγράµµατος.
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ΑΡΘΡΟ 8.1 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
1. Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρµογής της παρούσας συγκροτείται µε
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης,
αποτελούµενη από πέντε (5) µέλη, τα οποία είναι:
α) δύο (2) Περιφερειακοί Σύµβουλοι Αττικής µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι
επίσης
είναι Περιφερειακοί Σύµβουλοι.
β) ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού &
Υποδοµών της Περιφέρειας Αττικής µε τον αναπληρωτή του.
γ) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, µε τον
αναπληρωτή
του.
δ) ένας (1) εκπρόσωπος του ΕΜΠ µε τον αναπληρωτή του.
Αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης, οι συµβαλλόµενοι φορείς πρέπει να
κοινοποιήσουν αµφίδροµα τα οριζόµενα από αυτούς µέλη για τον ορισµό της Κοινής
Επιτροπής.
2. Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται, εκ των µελών
της Επιτροπής, µε απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής.
3. Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η παρακολούθηση όλων
των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης και η
τήρηση των όρων αυτής. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ειδικότερα τις
ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου
και την πορεία υλοποίησης της προγραµµατικής σύµβασης, σύµφωνα µε τους όρους
αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος.
β) εισηγείται την πληρωµή των λογαριασµών του Ερευνητικού Προγράµµατος,
λαµβάνοντας υπόψη τα Πρακτικά της Ο.∆.Ε. και υποβάλλει στη ∆/νση Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού τα Πρακτικά της µε τα πιστοποιηµένα από την Ο.∆.Ε. Παραδοτέα.
γ) εισηγείται στους συµβαλλόµενους για κάθε µέτρο που κρίνει αναγκαίο για την
βέλτιστη υλοποίηση της Προγραµµατικής Σύµβασης.
δ) εισηγείται αιτιολογηµένα στο Περιφερειακό Συµβούλιο για την ανάγκη
τροποποίησης των όρων της προγραµµατικής σύµβασης και του χρονοδιαγράµµατος.
4. Η Επιτροπή συγκαλείται µετά από την υπογραφή της παρούσας µε ευθύνη του
Προέδρου της και µε γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα
τακτικά όσο και στα αναπληρωµατικά µέλη της τρεις τουλάχιστον µέρες πριν από την
ηµεροµηνία συνεδρίασης.
5. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις µήνες από την υπογραφή της σύµβασης
και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό µέλος της.
6. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του στα γραφεία της ∆/νσης Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος ή του
ΕΜΠ όπως ορίζεται ειδικότερα στην πρόσκληση του Προέδρου της. Κατά τη
συνεδρίαση υπάρχει απαρτία αν µετέχουν στη σύνθεση της Επιτροπής τακτικά ή
αναπληρωµατικά µέλη που παριστούν τουλάχιστον τα τρία πέµπτα του συνόλου των
τακτικών µελών της. Η Επιτροπή αποφασίζει νοµίµως για κάθε θέµα µε απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων µελών της.
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7. Η Ο.∆.Ε. πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής υποβάλλει σε αυτή
ενηµερωτικό σηµείωµα για την πορεία του έργου και τα τυχόν προβλήµατα που έχουν
ανακύψει.
8. Χρέη γραµµατειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των σχετικών
πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του ΕΜΠ.
ΑΡΘΡΟ 8.2:
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ (Ο.∆.Ε.)
Η επίβλεψη διενέργειας της έρευνας γίνεται από την Οµάδα ∆ιοίκησης Ερευνητικού
Προγράµµατος (Ο.∆.Ε.) η οποία αποτελείται από τρία (3) µέλη ως εξής:
α) ∆ύο (2) εξειδικευµένοι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής µε τους
αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης
από τη ∆/νση Χωρικού Σχεδιασµού της Γενικής ∆/νσης Ποιότητας Ζωής της
Περιφέρειας Αττικής.
β) Ένα (1) εξειδικευµένος υπάλληλος µε τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται
αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης από το Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
Η Ο.∆.Ε. είναι αρµόδια για την πιστοποίηση και παραλαβή όλων των παραδοτέων και
του Προγράµµατος συνολικά και εισηγείται στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
για την πληρωµή του ΕΜΠ.
Η Ο.∆.Ε. υποβάλλει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, µέσω της ∆/νση
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής, τα πρακτικά πιστοποίησης
και παραλαβής των Παραδοτέων και του Ερευνητικού Προγράµµατος συνολικά.
ΑΡΘΡΟ 8.3. : ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Επιστηµονική υπεύθυνη για το ΕΜΠ ορίζεται η κα Μάρκου Μαρία, Επίκουρη
Καθηγήτρια, ∆/ντρια του Εργαστηρίου Σχεδιαστικής Μεθοδολογίας και Ρύθµισης του
Χώρου, του Τοµέα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Ε.Μ.Π., η οποία θα επιλέξει τους ερευνητές που θα αποτελέσουν την
επιστηµονική-ερευνητική οµάδα της έρευνας και θα έχει την ευθύνη για την
επιστηµονική καθοδήγησή τους.
ΑΡΘΡΟ 9 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις.
2. Τροποποιήσεις αναφορικά µε το αντικείµενο, τον προϋπολογισµό και τον τρόπο
εκτέλεσης της σύµβασης δεν επιτρέπονται.
3. Για τυχόν απαιτούµενες τροποποιήσεις σε άλλα σηµεία της Προγραµµατικής
Σύµβασης εκτός των ανωτέρω , απαιτείται η συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών
και η υπογραφή σχετικής τροποποιητικής σύµβασης µετά από εισήγηση της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούησης.
ΑΡΘΡΟ 10 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ
1. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των
αντισυµβαλλοµένων, παρέχει στον έτερο αντισυµβαλλόµενο το δικαίωµα να αξιώσει
αποκατάσταση των συνεπειών των αντισυµβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου
και σε αντίθετη περίπτωση το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση µονοµερώς
αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζηµία του, καθώς και να εγείρει κάθε άλλη σχετική
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αξίωση που προβλέπεται στον νόµο ή ειδικώς στους όρους της παρούσης
προγραµµατικής συµβάσεως.
ΑΡΘΡΟ 11 : ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην εκτέλεση και
ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης η οποία δεν επιλύεται από την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύµβασης, επιλύεται από τα αρµόδια
∆ικαστήρια των Αθηνών.
ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τα παραπάνω συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συµβαλλόµενα µέρη και
προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται σε τέσσερα (4)
πρωτότυπα, από τα οποία ο κάθε συµβαλλόµενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΡΕΝΑ ∆ΟΥΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α. Το ζήτηµα
προγράµµατος

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

του

Ελαιώνα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

και

η

ΤΟΥ

συµβολή

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ

του

ερευνητικού

Α1. Το αναπτυξιακό δυναµικό της περιοχής
Τα τελευταία τριάντα χρόνια, ο Ελαιώνας θεωρείται ένα πρόβληµα και
ταυτόχρονα µια ευκαιρία για την Αθήνα. Υπήρξε η παραγωγική καρδιά του
µητροπολιτικού συγκροτήµατος για εκατό σχεδόν χρόνια µε υψηλούς ρυθµούς
ανάπτυξης στη µεταπολεµική περίοδο. Οι τάσεις αποβιοµηχάνισης της
περιόδου '70-'80 έπληξαν κυρίως τους κεφαλαιουχικούς κλάδους
(µεταλλουργία, µηχανουργία, χηµική βιοµηχανία), µε ισχυρό αντίκτυπο στην
απασχόληση και το εισόδηµα των όµορων περιοχών. Η εξέλιξη αυτή
ενισχύθηκε από στρατηγικές επιλογές για το Λεκανοπέδιο Αττικής, όπως η
πολιτική παραγωγικής και διοικητικής αποκέντρωσης που υιοθετήθηκε στα
χρόνια του '80, η πριµοδότηση των υπηρεσιών και του τουρισµού κατά την
περίοδο της ολυµπιακής προετοιµασίας, η έµφαση που δόθηκε στην
ανάπτυξη της κτηµαταγοράς και των µεγάλων εµπορικών επιφανειών τα
τελευταία δέκα χρόνια.
Σήµερα, παρότι µέρος του κτιριακού αποθέµατός της είναι ανενεργό, η
περιοχή εξακολουθεί να φιλοξενεί ένα πλήθος από τυπικές και άτυπες
δραστηριότητες, µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες και πλήθος µικροµεσαίων
επιχειρήσεων, µονάδες ανακύκλωσης, στρατόπεδα, θύλακες κατοικίας
χαµηλών εισοδηµάτων και καταυλισµούς. Μαζί µε σηµαντικό µέρος του
παραγωγικού της δυναµικού, διατηρεί και τη σηµασία της για την ανάπτυξη
του ευρύτερου χώρου. Ο µητροπολιτικός ρόλος της περιοχής σχετίζεται µε:
• την υψηλή συγκέντρωση, τον πολυκλαδικό χαρακτήρα και την
υπερτοπική εµβέλεια των δραστηριοτήτων που προσελκύει,
• τη µεγάλη της έκταση (καλύπτει επιφάνεια 9000 περίπου στρεµµάτων περισσότερο από τριπλάσια σε σχέση µε τον ιστορικό πυρήνα της
πόλης),
• την κεντρική της θέση (βρίσκεται σε επαφή µε τον ιστορικό πυρήνα της
Αθήνας, σε µικρή απόσταση από το κέντρο του Πειραιά και ανήκει
διοικητικά σε πέντε “καλλικρατικούς” δήµους),
• το σηµαντικό µεταφορικό της δυναµικό (λιµάνι, εθνικό οδικό δίκτυο,
δίκτυα σταθερής τροχιάς),
• τα κατάλοιπα, που διατηρεί, της νεώτερης και της βιοµηχανικής
ιστορίας της Αθήνας, παράλληλα µε στοιχεία ιδιαίτερου αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος.
Αν και στη διάρκεια της ιστορίας της η περιοχή οικοδοµήθηκε χωρίς ρύθµιση,
από τη δεκαετία του '80 έγιναν πολλές προσπάθειες για την πολεοδοµική της
οργάνωση, καρπός των οποίων ήταν το ισχύον σήµερα Π.∆. 1049 - 30/11/95
(ΦΕΚ 1049∆) “Έγκριση πολεοδοµικής µελέτης αναθεώρησης και επέκτασης
τµηµάτων των δήµων Αθηναίων, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αιγάλεω, Περιστερίου
και Ταύρου (περιοχή Ελαιώνα Ν. Αττικής)”. Το διάταγµα καθορίζει ως χρήσεις
γης τη βιοµηχανία, τη βιοτεχνία, το επιχειρησιακό κέντρο, τα πρακτορεία
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µεταφορών και την κατοικία. Με δεδοµένο όµως ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί,
έκτοτε, οι µελέτες εφαρµογής, η οικοδοµική δραστηριότητα εξακολουθεί να
βασίζεται σε σηµειακές ρυθµίσεις. Επί πλέον, µέχρι τώρα δεν έχει ουσιαστικά
λειτουργήσει ο Φορέας ∆ιαχείρισης που συγκροτήθηκε µε βάση το Π.∆. 205 –
12/8/2002 (ΦΕΚ 187) “Ίδρυση Οργανισµού Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης
Ελαιώνα Αττικής”. Η αποτίµηση λοιπόν και η αναπροσαρµογή του θεσµικού
και διαχειριστικού πλαισίου της περιοχής κρίνεται από πολλές πλευρές
αναγκαία για τη χάραξη στρατηγικής και την εφαρµογή νέων µέτρων
πολιτικής.
Τα τελευταία χρόνια προγραµµατίζονται στον Ελαιώνα έργα δηµόσιου
ενδιαφέροντος όπως η κατασκευή νέου Κεντρικού Σταθµού Υπεραστικών
Λεωφορείων Εξωτερικού και Εσωτερικού (ΚΤΕΛ) κοντά στο σταθµό Μετρό
“Ελαιώνας”, η κατασκευή τεµένους στην περιοχή Μαρκόνι, αλλά και η
αµφιλεγόµενη και ήδη σε αναστολή “∆ιπλή Ανάπλαση”. Με τις εξελίξεις στον
Ελαιώνα συνδέεται επίσης η πραγµατοποίηση του προγράµµατος ανάδειξης
του αρχαιολογικού χώρου, όπως και η δηµιουργία του Νέου Αρχαιολογικού
Μουσείου Αθηνών στην Ακαδηµία Πλάτωνος. Από την άλλη πλευρά, στον
Ελαιώνα αναζητούνται χώροι για νέες κοινωνικές υποδοµές, όπως ο πρώτος
χώρος προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων, για πολιτιστικές δραστηριότητες
και πειραµατισµούς.
Η διοικητική εµπειρία, όσο και ο επιστηµονικός διάλογος (σε σειρά ερευνών
και τοποθετήσεων), αναδεικνύει τις προοπτικές της περιοχής για καινοτοµική
παραγωγική αναδιάρθρωση. Υποστηρίζεται ότι µεγάλα αποθέµατα γης
δηµιουργούν εκεί ευκαιρίες για άσκηση ολοκληρωµένης πολεοδοµικής
πολιτικής, για τη δηµιουργία δηµόσιων υποδοµών µητροπολιτικής σηµασίας,
για βιώσιµη διαχείριση των διαθέσιµων πόρων και την οργάνωση χώρων
πρασίνου που λείπουν δραµατικά από τις κεντρικές περιοχές της πόλης.
Θεωρείται ότι τέτοιες παρεµβάσεις θα επιτρέψουν την καλύτερη ενσωµάτωση
της περιοχής στο οικιστικό και το κοινωνικό της περιβάλλον, εκτονώνοντας
τάσεις και πιέσεις για εκµετάλλευση της γης, οι οποίες αναπτύσσονται σε
συνθήκες οικονοµικής κρίσης.
Στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου, καταγράφονται προβλήµατα που αφορούν
σε κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισµούς, στη ρύπανση και υποβάθµιση
του φυσικού περιβάλλοντος, σε ελλείψεις υποδοµής και συγκρούσεις
χρήσεων. ∆ιαπιστώνονται προβλήµατα ασυνέχειας που απορρέουν από την
ατελή χάραξη του οδικού δικτύου στο εσωτερικό της περιοχής, τα γεωµετρικά
χαρακτηριστικά και τον φόρτο κυκλοφορίας στους µεγάλους άξονες που την
διατρέχουν και την οριοθετούν.
Συνοµολογείται, εντούτοις, η παραγωγική της δυναµική, η σηµασία της για την
απασχόληση, η ισχυρή ταυτότητα και παράδοσή της.
Το νέο Ρυθµιστικό
Σχέδιο Αττικής (Ν. 4277/2014) προβλέπει την ένταξη του Ελαιώνα στα
“προγράµµατα ειδικών παρεµβάσεων Μητροπολιτικού Χαρακτήρα για την
Αττική”, προκειµένου να αναδειχθεί ως προνοµιακή “ενδιάµεση ζώνη” µε την
προώθηση στρατηγικών στόχων που περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τη
µετατροπή του σε υποδοχέα καινοτοµικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας,
λειτουργιών υψηλής προστιθέµενης αξίας, βασικών µητροπολιτικών
υποδοµών, πολιτιστικών και φυσικών σηµαντικών χώρων. Ανάλογες είναι οι
κατευθυντήριες αρχές που διέπουν τα διαθέσιµα σήµερα χρηµατοδοτικά
εργαλεία για µια ολοκληρωµένη προσέγγιση στην εδαφική ανάπτυξη.
Το στοίχηµα του Ελαιώνα αφορά λοιπόν στην αναζωογόνηση, τον
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εκσυγχρονισµό και τη χωρική οργάνωση του µείζονος, του αρχαιότερου και
του πιο κεντρικού παραγωγικού πόλου της πρωτεύουσας ο οποίος µπορεί να
έχει σηµαίνοντα ρόλο στην οικονοµική και κοινωνική της ανάκαµψη. Αυτό
απαιτεί ολοκληρωµένο στρατηγικό σχεδιασµό και πολυεπίπεδες παρεµβάσεις
σε βάθος χρόνου, µε την πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής και του
ΥΠΕΝ και µε την εφαρµογή κατάλληλων εργαλείων άσκησης πολιτικής,
Α2. Η συµβολή του προγράµµατος
Το προτεινόµενο ερευνητικό πρόγραµµα θέλει να συµβάλλει στις µέχρι τώρα
προσπάθειες διερεύνησης µιας περιοχής µέγιστης σπουδαιότητας για την
οικονοµικο-κοινωνική ανάπτυξη του µητροπολιτικού χώρου µε τους
παρακάτω τρόπους:
Θα επιχειρήσει την αποτίµηση της υπάρχουσας ερευνητικής και διοικητικής
εµπειρίας σε σχέση µε την ανάπτυξη της περιοχής του Ελαιώνα, λαµβάνοντας
υπ' όψη τις δραµατικές αλλαγές που συµβαίνουν τα τελευταία χρόνια στο
πλαίσιο µιας οικονοµικής και πολιτικής κρίσης που πλήττει καίρια τις
παραγωγικές δοµές, την απασχόληση, την κοινωνική και χωρική συνοχή στην
Αττική.
Θα µελετήσει σε ποιο βαθµό και µε ποιο τρόπο η κρίση επηρεάζει την
παραγωγική και κοινωνική φυσιογνωµία του Ελαιώνα, όπως και τον ρόλο που
διαδραµατίζει στην ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου. Θα εξετάσει τους όρους
λειτουργίας
και
µετασχηµατισµού
της
υφιστάµενης
παραγωγικής
συγκέντρωσης, τον βαθµό συνοχής και βιωσιµότητάς της, την
προσαρµοστικότητά της σε νέα δεδοµένα και πολιτικές επιλογές. Θα εξετάσει
επίσης τις αλλαγές που παρατηρούνται στο κοινωνικό περιβάλλον του
Ελαιώνα, ώστε να τεκµηριώνεται ο τρόπος µε τον οποίο οι παρεµβάσεις στην
παραγωγική και τη χωρική του οργάνωση θα αλληλεπιδρούν µε τα διαθέσιµα,
τις ανάγκες και τις δυνατότητες των τοπικών κοινωνιών.
Θα επιχειρήσει την αξιολόγηση των νέων εργαλείων άσκησης πολιτικής για τις
πόλεις, τα οποία είναι σήµερα διαθέσιµα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
διερευνώντας τις κατευθύνσεις στρατηγικής και το είδος των παρεµβάσεων
που είναι αναγκαίες και δυνατές στην περιοχή µελέτης, λαµβάνοντας υπ' όψη
τη φυσιογνωµία και τις τάσεις εξέλιξής της σε σχέση µε τον χώρο
αλληλεπίδρασής της.
Στο µέτρο που ο στρατηγικός σχεδιασµός προϋποθέτει την ανάπτυξη
καινοτοµικών πρακτικών διαβούλευσης και συµµετοχής, το πρόγραµµα θα
εξετάσει τις αναγκαίες και δυνατές µορφές κινητοποίησης και τοποθέτησης
των οµάδων και των φορέων που εµπλέκονται στην ανάπτυξη της περιοχής.
Θα ενισχύσει, έτσι, την ερµηνεία του αναλυτικού υλικού, την αξιολόγηση των
προτάσεων, αλλά και τους προβληµατισµούς της διοίκησης σε ζητήµατα
διακυβέρνησης.
Στο µέτρο που η άσκηση νέων χωρικών πολιτικών προϋποθέτει την ανάπτυξη
εργαλείων παρακολούθησης και αξιολόγησης, το πρόγραµµα θα οργανώσει
το πληροφοριακό και χαρτογραφικό του υλικό σε µορφή συµβατή µε ανάλογες
διατάξεις.
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Συνοψίζοντας, το προτεινόµενο ερευνητικό πρόγραµµα φιλοδοξεί να
συµβάλλει
• στη διερεύνηση του τρόπου συγκρότησης και λειτουργίας µιας
περιοχής µε σηµαντικό µητροπολιτικό ρόλο,
• στη διερεύνηση των κατευθύνσεων πολιτικής που είναι αναγκαίες για
την αναζωογόνηση της περιοχής του Ελαιώνα στην προοπτική
οικονοµικο-κοινωνικής ανασυγκρότησης της Αττικής,
• στην αξιολόγηση των νέων εργαλείων άσκησης πολιτικής για την πόλη,
τα οποία έχει στη διάθεσή της η διοίκηση σε µια συγκυρία που
επιβάλλει την αναθεώρηση των διαδικασιών και των προτεραιοτήτων
του χωρικού σχεδιασµού.

Β. Μεθοδολογία και εξέλιξη της έρευνας
Το ερευνητικό πρόγραµµα θα περιλαµβάνει τα παρακάτω µέρη:
α. Ανασκόπηση της υπάρχουσας εµπειρίας
• Αναφορά στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών κατευθύνσεων
πολιτικής για τη χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων στο
µητροπολιτικό πεδίο, για τη διαχείριση υποβαθµισµένων βιοµηχανικών
περιοχών,
όπως
και
για
την
ενίσχυση
νέων
µορφών
επιχειρηµατικότητας / καινοτοµίας / συνεταιριστικής και κοινωνικής
δράσης.
• Κριτική αποτίµηση, υπό το πρίσµα των νέων κοινωνικο-οικονοµικών
δεδοµένων, των υφιστάµενων µελετών και ερευνών καθώς και των
προβλέψεων των ευρύτερων επιπέδων του χωροταξικού, ρυθµιστικού
και πολεοδοµικού σχεδιασµού για την µητροπολιτική περιοχή του
Ελαιώνα.
Παραδοτέα: Έκθεση πρώτων συµπερασµάτων
∆ιάρκεια: Τρεις (3) µήνες
β. Άντληση, επεξεργασία και χαρτογραφική απεικόνιση δευτερογενών /
αρχειακών στοιχείων
Τα δεδοµένα θα αφορούν:
• την ανάδειξη της χωρο-κοινωνικής µορφολογίας της περιοχής,
• την ανάδειξη της παραγωγικής της φυσιογνωµίας,
• την αποτίµηση των σχέσεων αλληλεξάρτησης που διαµορφώνονται στο
εσωτερικό της και σε σχέση µε τον ευρύτερο χώρο (µητροπολιτικός
ρόλος),
• την αποτίµηση του δυναµικού και των προβληµάτων ανάπτυξης,
• τον προσδιορισµό των επί µέρους περιοχών ή/και των θεµατικών
πεδίων για τα οποία κρίνεται σκόπιµη η σε βάθος εµπειρική έρευνα
Παραδοτέα:
− Βάση δεδοµένων µε επεξεργασία και ταξινόµηση κατάλληλη για την
τροφοδότηση
εργαλείου
παρακολούθησης
των
παραµέτρων
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ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής και των επιπτώσεων από τις
ασκούµενες πολιτικές.
− Χαρτογραφικές απεικονίσεις των αναπτυξιακών µεγεθών και τάσεων.
− Έκθεση συµπερασµάτων από την επεξεργασία του δευτερογενούς
υλικού, µε επιλογή των περιοχών ή και των ζητηµάτων για εµπειρική
έρευνα.
∆ιάρκεια: Τέσσερις (4) µήνες
γ. Έρευνα πεδίου.
• ∆ιαµόρφωση των ερευνητικών εργαλείων (απογραφικά δελτία,
ερωτηµατολόγια, οδηγοί συνεντεύξεων, επιλογή δείγµατος και
στρατηγικής δειγµατοληψίας).
• ∆ιερεύνηση της δυναµικής, των δικτυώσεων και των δυνατοτήτων
αναδιάρθρωσης κλάδων παραγωγής που αναπτύσσονται σε
χαρακτηριστικά σηµεία της περιοχής.
• ∆ιερεύνηση του κτιριακού αποθέµατος, των χρήσεων γης και της
κοινωνικής µορφολογίας σε χαρακτηριστικά σηµεία της περιοχής
• ∆ιερεύνηση περιβαλλοντικών ζητηµάτων
• Συνεργασία µε εκπροσώπους της Περιφέρειας, των Τοπικών Αρχών
και άλλων φορέων µε στόχο τη διερεύνηση πληροφοριών και
απόψεων.
Παραδοτέα:
− Έκθεση των πορισµάτων της εµπειρικής έρευνας, η ανάλυση των
οποίων θα καταλήγει σε πρόταση για τα κριτήρια αξιολόγησης της
οικονοµικο-κοινωνικής δυναµικής της περιοχής και των διαφαινόµενων
αξόνων πολιτικής για την ενίσχυσή της.
− Χαρτογραφική απεικόνιση των αποτελεσµάτων της εµπειρικής έρευνας,
σε σύγκριση µε τις απεικονίσεις των δευτερογενών στοιχείων, µε στόχο
τον εµπλουτισµό και την εµβάθυνση της ανάλυσης της προηγούµενης
φάσης µε στοιχεία ποιοτικής προσέγγισης.
∆ιάρκεια: Τέσσερις (4) µήνες
δ. ∆ιαβούλευση µε τοπικούς και επαγγελµατικούς φορείς και οµάδες
πολιτών
• ∆ιερεύνηση
και
αποτίµηση
µεθοδολογιών
και
εργαλείων
διαβούλευσης/συµµετοχικού
σχεδιασµού.
∆ιαµόρφωση
των
διαδικασιών και των θεµατικών της συζήτησης.
• Συνεργασία µε εκπροσώπους της Περιφέρειας, των Τοπικών Αρχών,
των παραγωγικών φορέων και των ενδιαφερόµενων οµάδων πολιτών
µε στόχο τη διερεύνηση πληροφοριών, απόψεων, επιφυλάξεων,
επιλογών ή και οργανωµένων δράσεων.
• ∆ιοργάνωση κοινών συναντήσεων εργασίας και δηµόσιου workshopηµερίδας για την προβολή και συζήτηση των θέσεων των
εµπλεκόµενων φορέων.
Παραδοτέα:
− Έκθεση των συµπερασµάτων από τη συνεργασία µε τους τοπικούς
φορείς, σε συνδυασµό µε τα πορίσµατα της εµπειρικής έρευνας.
Καταγραφή ζητηµάτων και απόψεων.
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− ∆ηµιουργία ιστοσελίδας για τη δηµοσιοποίηση των πορισµάτων της
έρευνας και την υποστήριξη των διαδικασιών διαβούλευσης και
συµµετοχής των πολιτών.
∆ιάρκεια: Τέσσερις (4) µήνες
ε. Σύνθεση των πορισµάτων της έρευνας – Άξονες πολιτικής.
• Αξιολόγηση των ισχυρών και αδύναµων σηµείων της περιοχής µε βάση
τα πορίσµατα από την έρευνα πεδίου και τη διαβούλευση.
• Πρόταση στόχων στρατηγικών παρεµβάσεων σύµφωνα µε το ειδικό
αναπτυξιακό δυναµικό των επί µέρους χωρικών ενοτήτων. Αξιολόγηση
των διαθέσιµων χρηµατοδοτικών εργαλείων και προγραµµάτων που
είναι κατάλληλα για την εφαρµογή πολιτικής ανάπτυξης σε
µακροπρόθεσµο ορίζοντα.
• ∆ηµόσια παρουσίαση
Παραδοτέα:
− Έκθεση πορισµάτων,
− χαρτογραφικές απεικονίσεις των ευρηµάτων σε επεξεργάσιµη µορφή,
− βάση δεδοµένων σε επεξεργάσιµη µορφή,
− κατάλογος αξόνων δράσης.
∆ιάρκεια: Τέσσερις (4) µήνες
Θα υπάρχει χρονική επικάλυψη των διάφορων µερών του προγράµµατος, η
οποία θα εξειδικευτεί στο τελικό χρονοδιάγραµµα.

Γ. ∆ιάρκεια και κόστος του ερευνητικού προγράµµατος
Συνολική διάρκεια του έργου: ∆εκαπέντε (15) µήνες.
Φάσεις Παράδοσης:
Α' Φάση: (Ανάλυση βιβλιογραφικών και δευτερογενών δεδοµένων). Θα
παρουσιαστούν τα προϊόντα του 1ου και 2ου µέρους της έρευνας, όπως και
το σχέδιο εµπειρικής έρευνας, στο πέρας των έξι (6) µηνών από την έναρξη
του προγράµµατος.
Β' Φάση: (Εµπειρική έρευνα / διαβούλευση). Θα παρουσιαστούν τα προϊόντα
του 3ου και 4ου µέρους της έρευνας στο πέρας των δώδεκα (12)µηνών από
την έναρξη του προγράµµατος.
Γ' Φάση:(Ολοκλήρωση της έρευνας). Θα παρουσιαστεί η τελική έκθεση του
έργου και οι άξονες πολιτικής στο πέρας των δεκαπέντε (15) µηνών από την
έναρξη του προγράµµατος.
Συνολικό κόστος του προγράµµατος:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ -ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Μ.Π. για την εκπόνηση του Ερευνητικου Προγράµµατος: «∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩ
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Ορισµός µελών Επιτροπών
Ορισµος οµάδας µελέτης

Προπαρασκευαστικές ενέργειες
προετοιµασίας του
Ερευνητικού Προγράµµατος
Α ΦΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟΥ Α
ΦΑΣΗΣ
Β ΦΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟΥ Β
ΦΑΣΗΣ
Γ ΦΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟΥ Γ
ΦΑΣΗΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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Β) Ορίζει ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης την Περιφερειακή
Σύµβουλο κ. Σταυροπούλου Καλλιόπη ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος µε
αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Πατσαβό Παναγιώτη και τον
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ευαγγελίου Παρασκευά (Πάρη) ως τακτικό µέλος,
µε αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Βλάχο Γεώργιο.
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ. κ. Παναγιώταρος Ηλίας,
Μεγάλης Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαρµπούρης Ευάγγελος,
Φωτόπουλος Ανδρέας, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Ζαφειρίου Ελένη, Μπαλού
Αλεξάνδρα, Βασιλάκη Άννα, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Ράικου Ζωή.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ
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