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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Γραφείο Προέδρου 

 

Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 15η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 188/2020 

Σήμερα 02/9/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που 
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα μέλη 
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των 
διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010), 
όπως ισχύει και Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. 
Α’/11-3-2020), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 619582/27-8-2020 πρόσκλησης του 
Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 27/8/2020 στον 
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα 
από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 
 

Θέμα 19ο Η.Δ. 

Έγκριση υποβολής πρότασης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρος στο 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο: UIA - URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UIA – Αστικές 
Καινοτόμες Δράσεις), με το έργο με τίτλο «URBAN ARCH – Αn urban journey through 
Cultural Heritage Protection with emphasis on circular economy for European 
Sustainable Development and Growth» («Αστικές Καινοτόμες Δράσεις– Αστική Αψίδα: 
Ένα αστικό ταξίδι μέσω της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομίας με έμφαση στην 
κυκλική οικονομία για την Ευρωπαϊκή Βιώσιμη ανάπτυξη». 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα τριών 
(73) παρόντων επί συνόλου εκατόν ένα (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ οι 
συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του 
συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Συμμετέχοντες/Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος 
 
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
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Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
 
Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, Θεοδωρακοπούλου-
Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, 
Βαθιώτης Αθανάσιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Δουνδουλάκη Ελένη, Κόκκαλης 
Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Μελάς Σταύρος, Πέππας Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αδαμοπούλου 
Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης, 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα Σοφία, Ανδρεάκος 
Δημήτριος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυγερινού 
Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου 
Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), 
Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, 
Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιαννακουλοπούλου Γρηγορία, 
Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου 
Σπυριδούλα, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη Αικατερίνη 
(Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου 
Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κατσικάρης 
Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κεχρής Ιωάννης, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοσμίδη 
Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Λάσκαρη-
Κρασοπούλου Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λυμπέρη 
Ελένη - Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μίχας Λεωνίδας, 
Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, 
Παναγιώταρος Ηλίας, Παναγιώτου Κων/νος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης 
Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράσσιας (Ρώμας) Χαράλαμπος 
(Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης 
Γρηγόριος, Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάνα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, 
Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Μη συμμετέχοντες/Απόντες: 
Αλεξίου Ελισσάβετ, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή 
Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Δημητρίου Γεώργιος, Σμέρος Ιωάννης, Τατάγια Χριστίνα. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. 
Σκληβανίτη Ελένη  και κ.  Σωτηροπούλου Ευαγγελία. 
 
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος δίνει το 
λόγο στον Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Α. Κατσιγιάννη, ο οποίος θέτει υπ’ 
όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 199565/10-3-2020 εισήγηση 
της Δ/νσης  Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί με 
την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
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Έχοντας υπ΄ όψη : 
1. Το N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’/87/7.6.2010). 
2. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. – Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 
3. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α’/2010), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 66313/24553/25-08-2017 (ΦΕΚ 3051/τ.Β’/05-09-2017) 
Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έγκρισης της 
τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 37419/13479 Απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β’/11-05-2018). 
4. Την 5η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος UIA – 
Urban Innovative Actions (Αστικές Καινοτόμες Δράσεις). 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UIA - Αστικές Καινοτόμες Δράσεις 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 του κανονισμού σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το ΕΤΠΑ μπορεί να στηρίζει καινοτόμες δράσεις στον 
τομέα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δρομολόγησε την Πρωτοβουλία Urban Innovative Actions (UIA) με σκοπό τον εντοπισμό 
και τη δοκιμή νέων λύσεων για την αντιμετώπιση ζητημάτων που συνδέονται με τη 
βιώσιμη αστική ανάπτυξη και είναι σημαντικά σε επίπεδο Ένωσης. 
Κύριος στόχος της Πρωτοβουλίας UIA είναι, ως εκ τούτου, να παράσχει στις αστικές 
αρχές σε όλη την Ευρώπη χώρο και πόρους προκειμένου να δοκιμάσουν τολμηρές και μη 
αποδεδειγμένες ιδέες που αντιμετωπίζουν διασυνδεδεμένες προκλήσεις, καθώς και να 
πειραματιστούν όσον αφορά τρόπους με τους οποίους μπορούν οι ιδέες αυτές να 
ανταποκριθούν στην πολυπλοκότητα της πραγματικής ζωής. Τα έργα που θα λάβουν 
στήριξη πρέπει να είναι καινοτόμα, ποιοτικά, να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με τη 
συμμετοχή βασικών ενδιαφερόμενων μερών, να είναι προσανατολισμένα στα 
αποτελέσματα και να μπορούν να μεταφερθούν. 

Οι αστικές αρχές θα πρέπει να αδράξουν την ευκαιρία που τους προσφέρεται από 
την Πρωτοβουλία UIA προκειμένου να απομακρυνθούν από «απλά έργα» (τα οποία 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω «παραδοσιακών» πηγών χρηματοδότησης, 
συμπερι-λαμβανομένων των βασικών προγραμμάτων του ΕΤΠΑ) και να τολμήσουν να 
μετατρέψουν φιλόδοξες και δημιουργικές ιδέες σε πρωτότυπα τα οποία μπορούν να 
δοκιμαστούν σε πραγματικά αστικά περιβάλλοντα. Με άλλα λόγια, η UIA μπορεί να 
στηρίξει πιλοτικά έργα τα οποία είναι ιδιαίτερα ριψοκίνδυνα για να χρηματοδοτηθούν από 
παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι είναι άκρως καινοτόμα 
και πειραματικά. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρωτοβουλίας UIA από το ΕΤΠΑ 
ανέρχεται σε περίπου 372 εκατομμύρια ευρώ. 
Τα έργα UIA θα επιλεγούν μέσω ετήσιων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων από το 
2015 έως το 2020 επί ενός ή περισσότερων θεμάτων που θα προτείνει η Επιτροπή. Κάθε 
δράση μπορεί να λάβει συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ ύψους έως 5 εκατομμυρίων 
ευρώ. Το έργο θα πρέπει να υλοποιείται εντός μέγιστης περιόδου 4 ετών. Δεν υπάρχει 
ιδανικό μέγεθος για τους προϋπολογισμούς των έργων UIA. Τα μικρά έργα (ήτοι όσα 
αιτούνται χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ χαμηλότερη από 1 εκατομμύριο ευρώ) μπορεί να 
έχουν μειωμένες πιθανότητες να επιλεγούν καθώς ενδέχεται να είναι δύσκολο να 
αποδείξουν ότι οι δράσεις είναι ικανής κλίμακας ώστε να παράγουν ουσιαστικά 
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αποτελέσματα. Από την άλλη πλευρά, τα έργα που περιλαμβάνουν σημαντικό επενδυτικό 
κόστος, ιδιαίτερα στο τέλος της περιόδου υλοποίησης, θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι το 
κόστος συνάδει με τον σκοπό και είναι δεόντως αιτιολογημένο. 
Η Πρωτοβουλία UIA αποτελεί εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελεί υπό την έμμεση 
διαχείριση της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ). Για την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας, η Επιτροπή έχει 
ορίσει ως Εντεταλμένη Οντότητα (ΕΟ) την Περιφέρεια Hauts-de-France. Για τη διαχείριση 
της Πρωτοβουλίας, έχει συσταθεί Μόνιμη Γραμματεία (ΜΓ). 
 

Η 5η πρόσκληση του προγράμματος για υποβολή προτάσεων, προϋπολογισμού 50 
εκατ. Ευρώ, έχει ως ιδιαίτερους θεματικούς άξονες τα κάτωθι, για τα Ευρωπαϊκά αστικά 
περιβάλλοντα: 

• Ποιότητα Αέρα. Η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και 
εφαρμογή ενός πλαισίου πολιτικής για το καθαρό αέρα που ενισχύει τις εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές πολιτικές σε εκείνες τις πτυχές των προβλημάτων ποιότητας 
του αέρα που τα κράτη μέλη δεν μπορούν να χειριστούν αποτελεσματικά μόνα τους. Οι 
πολιτικές της ΕΕ στοχεύουν επίσης στην υλοποίηση των διεθνών υποχρεώσεων στον 
τομέα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με κύριους συντελεστές τους πολίτες.  

• Μετάβαση προς την Κυκλική Οικονομία. Η μετάβαση σε κυκλική οικονομία, όπου η 
αξία των προϊόντων, των υλικών και των πόρων διατηρείται στην οικονομία όσο το 
δυνατόν περισσότερο και η παραγωγή αποβλήτων ελαχιστοποιείται, αποτελεί 
προτεραιότητα για την ΕΕ)  

• Πολιτισμός και Πολιτιστική Κληρονομιά. Στο πλαίσιο των Καινοτόμων Δραστηριοτήτων 
για την Αστική Ανάπτυξη και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στο θέμα αυτό, οι αστικές αρχές καλούνται να δοκιμάσουν καινοτόμες λύσεις 
με βάση την κοινότητα, για την προσβασιμότητα και τη συμμετοχή στον πολιτισμό και 
στην πολιτιστική κληρονομιά, οι οποίες μπορεί να έχουν θετικό αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη και στην απασχόληση, στην κοινωνική συνοχή και στην κοινωνική ένταξη. 

• Δημογραφικές μεταβολές. Οι αστικές αρχές καλούνται να δοκιμάσουν καινοτόμες 
λύσεις για να προσαρμοστούν στη δημογραφική παρακμή, να αντιστρέψουν τις 
δημογραφικές τάσεις (πληθυσμιακής αύξησης στις πρωτεύουσες μητροπολιτικές 
περιοχές) και να προσελκύσουν σχετικές οικονομικές δραστηριότητες και κατοίκους 
για βιώσιμη αστική ανάπτυξη για αντιστάθμιση των επιπτώσεων της δημογραφικής 
παρακμής. 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

Η Περιφέρεια Αττικής, θα συμμετέχει ως εταίρος-κλειδί στο πρόγραμμα Urban 
Innovative Actions (UIA) «URBAN ARCH» με το έργο με τίτλο «URBAN ARCH – Αn 
urban journey through Cultural Heritage Protection with emphasis on circular 
economy for European Sustainable Development and Growth» σε ελληνική απόδοση 
«Αστικές Καινοτόμες Δράσεις – Αστική Αψίδα: Ένα αστικό ταξίδι μέσω της 
προστασίας της πολιτιστικής κληρονομίας με έμφαση στην κυκλική οικονομία για 
την Ευρωπαϊκή Βιώσιμη ανάπτυξη». Συντονιστής του έργου θα είναι ο Δήμος 
Αθηναίων. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει των όρων 
της σχετικής 5ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος UIA. Οι φορείς 
συμμετέχουν στην υποβολή πρότασης έργου, ανταποκρινόμενοι στην 5η πρόσκληση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα «Αστικές Καινοτόμες Δράσεις» στον θεματικό 
άξονα «Πολιτισμός και Πολιτιστική Κληρονομιά». 
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Στο έργο (εν συντομία θα αναφέρεται ως ARCH-EU) θα συμμετέχουν τέσσερα 
εργαστήρια για την εξασφάλιση της κατάλληλης λειτουργίας του. Η διεπιστημονική ομάδα 
του ΕΜΠ θα αναπτύξει ένα καινοτόμο ανοικτό εργαστήριο που θα ενσωματώνει ποικίλες 
προσεγγίσεις για τη διερεύνηση της κατάστασης συντήρησης των ιστορικών χώρων που 
εμπλέκονται στο έργο, προκειμένου να προτείνει νέες και βιώσιμες στρατηγικές 
αποκατάστασης. Η ομάδα του ΕΜΠ αποτελείται από α) το Ανοικτό Εργαστήριο για την 
Ολιστική Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, β) το Ανοικτό Εργαστήριο 
Μεταγονιδιωματικής και Βιοπληροφορικής, γ) το Ανοικτό Εργαστήριο Παρακολούθησης 
και Αξιολόγησης Κινδύνων της CH. Η κοινωνική διάσταση του έργου θα ποσοτικοποιηθεί 
και θα ερευνηθεί από το Κοινωνικό Ανοικτό Εργαστήριο για την Πολιτιστική Κληρονομιά 
(Παντείου). 
 
Σκοπός του έργου  

Το έργο URBAN-ARCH αποσκοπεί στην παροχή καινοτόμων στρατηγικών 
διατήρησης, αναστήλωσης και αποκατάστασης επιλεγμένων για το έργο χώρων 
πολιτιστικής κληρονομιάς για τη βιώσιμη διατήρησή τους, καθώς και στην αναζωογόνηση 
του ενδιαφέροντος των ντόπιων και/ή των τοπικών ομάδων (όπως ομάδων 
επιχειρηματικότητας, οργανώσεων, ενώσεων, ινστιτούτων, ΜΚΟ κλπ.) για την πολιτιστική 
τους ταυτότητα, προσφέροντάς τους νέες ευεργετικές ευκαιρίες και ενισχύοντας τη 
συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις πολιτικές που πρέπει να 
εφαρμόζουν οι τοπικές αρχές για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.  

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος και του υψηλού 
κορεσμού των τουριστών στους τόπους πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και για την 
ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των τοπικών πληθυσμών σε αυτές τις διαδικασίες, με 
παράλληλη μεγιστοποίηση των κοινωνικών και οικονομικών οφελών, το έργο URBAN-
ARCH φιλοδοξεί να χρησιμοποιήσει την έννοια της κυκλικής οικονομίας για τη δημιουργία 
καινοτόμων μεθοδολογιών και την επιτυχή εφαρμογή στρατηγικών εμπειρογνωμοσύνης 
σε διάφορες αστικές κλίμακες μέσω της ανάπτυξης των ακόλουθων ανοικτών 
εργαστηρίων: 

• Ανοικτό Εργαστήριο για την Ολιστική Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
(επικεφ. ΕΜΠ) 

• Ανοιχτό Εργαστήριο Μεταγονιδιωματικής και Βιοπληροφορικής (επικεφ. DNA –
Sequence) 

• Ανοικτό Εργαστήριο για την παρακολούθηση και την εκτίμηση κινδύνου του CH, από 
το (επικεφ. ΙΤΕ) 

• Κοινωνικό Ανοικτό Εργαστήριο για την Πολιτιστική Κληρονομιά (επικεφ. Πάντειο 
Πανεπιστήμιο) 

 
Το έργο, μεταξύ άλλων, θα προσφέρει ολιστικές λύσεις περιβαλλοντικής και αστικής 

διαχείρισης που θα περιλαμβάνει επιστημονικές έρευνες, προτάσεις αποκατάστασης και 
πλαίσια επαναχρησιμοποίησης για ιστορικά κτίρια και περιοχές. Θα περιλαμβάνει 
καταρχήν την Υλοποίηση μελετών εφαρμογής και τη διάδοση ποσοτικοποιημένων 
μελετών οριστικής εφαρμογής, σε κλίμακες αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας. Θα παρέχει 
τεκμηριωμένη αρχιτεκτονική ανάλυση, ακριβή γεωμετρική και δομική ανάλυση, ανάλυση 
υλικών, διεπιστημονική και διατομεακή ανάλυση. Θα περιλαμβάνει προτάσεις για τα υλικά 
που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση των κτιρίων και τη διατήρηση 
της ιστορικής και πολιτιστικής τους κληρονομιάς, διατηρώντας παράλληλα την αντοχή των 
κτιρίων ενάντια στην αποσύνθεση του χρόνου, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την 
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κλιματική αλλαγή. Τα επιλεγμένα υλικά θα είναι συμβατά με τα υπάρχοντα υλικά ώστε να 
διατηρηθεί η αρχική δομή της κατασκευής. Στο πλαίσιο του έργου, θα παρέχονται 
συγκεκριμένα Εγχειρίδια οδηγιών και τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με τις διαδικασίες 
για την αξιόπιστη και ακριβή εκτέλεση των μεμονωμένων εργασιών. 

Πέρα από τα ανωτέρω, στο πλαίσιο του έργου θα διοργανωθούν πολιτιστικές 
εκδηλώσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της συμμετοχής των πολιτών. 
Μέσω του διαλόγου με την τοπική κοινωνία, το έργο θα διασφαλίσει ότι όλες οι δράσεις θα 
είναι υπέρ αυτής και των αναγκών της, και ότι θα εξισορροπήσει τις διαφορετικές τοπικές 
απόψεις (όπως δικαιώματα των μειονοτήτων). 

Το έργο θα παράσχει ένα ολιστικό στρατηγικό σχέδιο (στο επίπεδο σημαντικών 
παρεμβάσεων σύμφωνα με τη μεταφορά των γνώσεων που αποκτήθηκαν και τη 
μεθοδολογία που αναπτύχθηκε) για την Αθήνα, την Ελευσίνα και την Αττική, ικανό να 
μεταφερθεί και να εφαρμοστεί πιλοτικά και σε άλλες περιπτώσεις χωρικών ενοτήτων 
(δήμων, κλπ). 

Οι χώροι που θα ενταχθούν στο έργο από την πλευρά της Περιφέρειας Αττικής θα 
είναι: 
1. Το τεχνολογικό πάρκο του Λαυρίου, ως ένας χώρος υποδοχής νέων επιχειρήσεων 

στο παλιό εργοστάσιο εξόρυξης της περιοχής του Λαυρίου. 
2. Το συγκρότημα προσφυγικών κατοικιών στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ως φοιτητικός 

ξενώνας, ξενώνας φιλοξενίας συγγενών ασθενών του παρακείμενου ογκολογικού 
νοσοκομείου, και ως μουσείο της Μικρασιατικής Καταστροφής του 1922. 

3. Το συγκρότημα ΕΑΤ-ΕΣΑ στο Πάρκο Ελευθερίας, στη Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στην 
Αθήνα, ως μουσείο. 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 

Α/Α ΕΤΑΙΡΟΣ ΧΩΡΑ 

1 
Δήμος Αθηναίων  
– ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ 

ΕΛΛΑΔΑ 

2 Δήμος Ελευσίνας –εταίρος κλειδί ΕΛΛΑΔΑ 

3 Περιφέρεια Αττικής – εταίρος κλειδί ΕΛΛΑΔΑ 

4 Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) –εταίρος ΕΛΛΑΔΑ 

5 
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών –εταίρος 

ΕΛΛΑΔΑ 

6 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) –εταίρος ΕΛΛΑΔΑ 

7 DNA - Sequence  ΕΛΛΑΔΑ 

8 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ – (EATA 
A.A.E OTA) 

ΕΛΛΑΔΑ 

9 
Εταιρεία Δήμος Αθηναίων Επιχείρηση Μηχανογράφησης 
(ΔΑΕΜ Α.Ε.) 

ΕΛΛΑΔΑ 

 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Η Περιφέρεια Αττικής θα συμμετέχει σε τρία διακριτά στάδια εργασίας του έργου: 

• Το πρώτο, με τίτλο «Τελικές μελέτες Εφαρμογής», αφορά στις τελικές προτάσεις 
και μελέτες εφαρμογής για τους τρεις χώρους που προαναφέρθηκαν και που θα 
ενταχθούν στο έργο. Αυτός θα είναι ο τελικός στόχος του έργου: η πρόταση των 
τελικών μελετών με τις οποίες οι τοπικές αρχές θα μπορούν να προχωρήσουν 
πολύ γρήγορα στην πραγματική εφαρμογή. Η τελική πρόταση θα περιλαμβάνει 
αρχιτεκτονικά, διαρθρωτικά, υλικοτεχνικά, μεταγονιδιωματικά περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά πλαίσια.  

• Το δεύτερο, με τίτλο «Νέος στρατηγικός σχεδιασμός», αφορά στην υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδιασμού του έργου. Στόχος αυτού του σχεδιασμού είναι να 
εξασφαλιστεί η μέγιστη αποδοχή του έργου μέσω των τοπικών κυβερνήσεων, των 
ιδιωτικών εταιρειών που συμμετέχουν στην τοπική κοινωνία και των αντίστοιχων 
ενώσεων. Ο στρατηγικός σχεδιασμός περιλαμβάνει τον εντοπισμό πιθανών 
κινδύνων και την εφαρμογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης για την αποτροπή 
εμποδίων που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση. 

• Το τρίτο, με τίτλο «Πολιτιστική Συμμετοχή», αφορά στην προώθηση της 
πολιτιστικής συμμετοχής διαφόρων ομάδων πολιτών και ενώσεων για την αύξηση 
του αντίκτυπου του πολιτισμού στην κοινωνία μας και για την κοινωνική συνοχή. Η 
συμμετοχή θα παρακολουθείται από το Κοινωνικό Ανοικτό Εργαστήριο για την 
Πολιτιστική Κληρονομιά, μέσω κοινωνιολογικών μελετών, ερωτηματολογίων, 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και επανασχεδιασμού - επανεφαρμογής της 
μεθόδου 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Αττικής είναι 812.500,00 €.  
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
3 έτη.  
 

Μετά τα παραπάνω  εισηγούμαστε: 
Τη λήψη απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής ως 
εταίρος καθώς και την υποβολή αντίστοιχης πρότασης για το έργο Urban Innovative 
Actions (UIA) «URBAN ARCH» (σε ελληνική απόδοση «Αστικές Καινοτόμες 
Δράσεις– Αστική Αψίδα: Ένα αστικό ταξίδι μέσω της προστασίας της πολιτιστικής 
κληρονομίας με έμφαση στην κυκλική οικονομία για την Ευρωπαϊκή Βιώσιμη 
ανάπτυξη») στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "UIA - Αστικές Καινοτόμες 
Δράσεις" (UIA - URBAN INNOVATIVE ACTIONS).  
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Την έγκριση της σκοπιμότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρος καθώς 
και την υποβολή αντίστοιχης πρότασης για το έργο Urban Innovative Actions (UIA) 
«URBAN ARCH» (σε ελληνική απόδοση «Αστικές Καινοτόμες Δράσεις– Αστική Αψίδα: 
Ένα αστικό ταξίδι μέσω της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομίας με έμφαση στην 
κυκλική οικονομία για την Ευρωπαϊκή Βιώσιμη ανάπτυξη») στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος "UIA - Αστικές Καινοτόμες Δράσεις" (UIA - URBAN INNOVATIVE 
ACTIONS). 

ΑΔΑ: Ω2ΚΨ7Λ7-ΡΝΛ



 8 

 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν :  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Ι. 
Πρωτούλης, Α. Αυγερινού, Σ. Βαλαβάνη, Σ. Μπενετάτος, Κ. Παναγιώτου, Η. Σιώρας, Γ. 
Τημπλαλέξης, Ν. Χρονοπούλου, + 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ελληνική Αυγή για την Αττική» κ.κ. Η. 
Παναγιώταρος, Δ. Ανδρεάκος, Π. Ασημακόπουλος, Γ. Γιαννακουλοπούλου, 
- ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική 
Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ. Κ. Τουλγαρίδης, 
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη.  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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