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Θέµα : Προτάσεις που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης για «Ολοκληρωµένες 

Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)» 

Σχετ.:    το  υπ΄ αριθµ. 39746/2017 έγγραφο του ∆ήµου Αµαρουσίου   

 

 

Αξιότιµοι κύριοι ∆ήµαρχοι, 

 

Οι προτάσεις που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης για «Ολοκληρωµένες Χωρικές 

Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)», αξιολογήθηκαν από την αρµόδια 

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΤΤΙΚΗ» 

2014 – 2020». Η εν λόγω υπηρεσία, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, εκδίδει τις 

προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης, από τους άξονες προτεραιότητας 

της Περιφέρειας Αττικής που διαχειρίζεται, συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα όλων 

των προτάσεων που υποβάλλονται και αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, 

εφαρµόζοντας τα εγκεκριµένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια ένταξης. 

 

Κατά συνέπεια σας ενηµερώνουµε ότι η διαδικασία έγκρισης και χρηµατοδότησης της 

Πρότασης Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης του Βόρειου Τοµέα Αθηνών, που κατατέθηκε σε 

συνέχεια σχετικής πρόσκλησης για «Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιµης 

Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)», αποτελεί αποκλειστικά αρµοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας 

∆ιαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020», η 

οποία λειτουργεί σε ένα συγκεκριµένο και προκαθορισµένο πλαίσιο. 

 

Πάρα ταύτα, σε συνέχεια της επιστολής σας, ως Περιφέρεια Αττικής και ειδικότερα διαµέσου 

της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τοµέα Αθηνών και του αρµόδιου Αντιπεριφερειάρχη, 

είµαστε πάντα στο πλευρό των ∆ήµων για συζήτηση και χρηµατοδότηση έργων και δράσεων. 

Η παρούσα Περιφερειακή αρχή έχει αποδείξει ότι στηρίζει και προωθεί υποδοµές και 

παρεµβάσεις που ενισχύουν τη συνέργεια, την απασχόληση και την καινοτοµία µε στόχο τη 

βιώσιµη ανάπτυξη µε όρους κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. 

 

                                                                                         Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
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