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ΘΕΜΑ: Γραπτή ∆ιαδικασία αρ. 03 – ∆ιάφορα Θέματα
Με την παρούσα Γραπτή ∆ιαδικασία με α/α 03 του Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” 2014 – 2020, σας αποστέλλονται
μέσω του πληροφοριακού συστήματος “∆ΙΑΥΛΟΣ” διάφορα επείγοντα ζητήματα, τα οποία αφορούν την
εξειδίκευση ∆ράσεων, στις οποίες πρόκειται να ενταχθούν κατά κύριο λόγο νέες Πράξεις κοινωνικού
χαρακτήρα (π.χ. Κέντρα Κοινότητας, ∆ομές Φτώχειας), καθώς και τμηματοποιημένες Πράξεις της
Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013 στον τομέα του Πολιτισμού. Επίσης, εξειδικεύεται μία ∆ράση που
αφορά σε παρεμβάσεις με σκοπό την βελτίωση της οδικής ασφάλειας των πεζών και μία δράση που αφορά
στην υποστήριξη της λειτουργίας του Ενδιάμεσου Φορέα ∆ιαχείρισης ∆ήμου Αθηναίων (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.).
Η εξειδίκευση της ∆ράσης για τις τμηματοποιημένες Πράξεις μέσω της παρούσας Γραπτής
∆ιαδικασίας επιβάλλεται από την υποχρέωση εξασφάλισης χρηματοδότησης στα αντίστοιχα εν εξελίξει έργα,
για το τμήμα της Β’ Φάσης (περίοδος μετά την 01–01–16).
Ειδικότερα, τα θέματα που αποστέλλονται προς έγκριση με την παρούσα 3η Γραπτή ∆ιαδικασία, είναι
τα ακόλουθα:
(1) Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής ∆ράσης 7.2.1.1.
7.2.1.1

“Παρεμβάσεις για την Οδική Ασφάλεια και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων με θύματα
πεζούς σε λεωφόρους ταχείας κυκλοφορίας (πεζογέφυρες)”

(2) Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής ∆ράσης 6.3.1.1.
6.3.1.1

“Ενίσχυση Πολιτιστικών Υποδομών (μουσεία) Περιφέρειας Αττικής–Τμηματοποιημένες Πράξεις”

(3) Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής των ∆ράσεων 9.2.1.1, 9.2.1.2,
9.3.1.3, 9.4.1.1 και 9.4.1.2 του ΕΚΤ.
9.2.1.1

“Κέντρα Κοινότητας (νέα δομή)”

9.2.1.2

“∆ομές Αστέγων / Υπνωτήρια & Κέντρα Ημέρας (επανασχεδιασμός δομών της προηγούμενης
προγραμματικής περιόδου)”
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9.3.1.3

“Κέντρα ∆ιημέρευσης & Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΕ∆ΗΦ)/(συνεχιζόμενη δράση από
την προηγούμενη προγραμματική περίοδο)”

9.4.1.1

“∆ομές Παροχής Βασικών Αγαθών / ∆ομές Σίτισης & Κοινωνικά Φαρμακεία (επανασχεδιασμός
δομών της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου)”

9.4.1.2

“Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)/(συνεχιζόμενη δράση από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο)”

(4) Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής των ∆ράσεων 12.1.3 του ΕΤΠΑ.
12.1.3

“ Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα ∆ιαχείρισης ∆ήμου Αθηναίων (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.)”

Υπενθυμίζεται ότι ο τρόπος λήψης αποφάσεων μέσω της Γραπτής ∆ιαδικασίας προβλέπεται στο
άρθρο 6, παράγραφος Β, του εγκεκριμένου από την 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (03-072015) Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. Η διατύπωση γνώμης από τα μέλη της Επιτροπής
Παρακολούθησης γίνεται γραπτά μέσω της επιχειρησιακής πλατφόρμας “∆ΙΑΥΛΟΣ”. Λόγω των χρονικών
περιορισμών που υπάρχουν από την επείγουσα ανάγκη για άμεση έκδοση Προσκλήσεων στις αντίστοιχες
∆ράσεις των ανωτέρω θεμάτων (ιδιαίτερα στις ∆ράσεις που αναπτύσσονται στο 3ο Θέμα της παρούσας
Γραπτής ∆ιαδικασίας – ∆ράσεις ΕΚΤ, αλλά και για τη ∆ράση του 2ου Θέματος – τμηματοποιημένες Πράξεις
τομέα Πολιτισμού), η προθεσμία της γραπτής απάντησης μέσω της επιχειρησιακής πλατφόρμας «∆ΙΑΥΛΟΣ»
ορίζεται σε 5 εργάσιμες μέρες, ήτοι μέχρι την ∆ευτέρα 25-04-2016. Ειδικότερα, στο άρθρο 6, παράγραφος
Β (Γραπτή ∆ιαδικασία), εδάφιο ii του εγκεκριμένου Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας αναφέρεται:

“ii.

Τα μέλη εντός 10 εργάσιμων ημερών πρέπει να εκφράσουν γραπτά τη γνώμη τους, μέσω της
επιχειρησιακής πλατφόρμας “∆ΙΑΥΛΟΣ”. Η προθεσμία των 10 εργάσιμων ημερών σε εξαιρετικά
επείγουσες περιπτώσεις μπορεί να οριστεί σε μικρότερο διάστημα όχι κάτω των 5 εργάσιμων
ημερών.”
Ως προς την έγκριση της Γραπτής ∆ιαδικασίας, στο άρθρο 6, παράγραφος Β (Γραπτή ∆ιαδικασία),

εδάφιο iii του εγκεκριμένου Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας αναφέρεται ότι η εισήγηση θεωρείται
εγκριθείσα, όταν έχει απαντήσει θετικά η απόλυτη πλειοψηφία των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της
Επιτροπής Παρακολούθησης. Η παράλειψη αποστολής γραπτής απάντησης, μέσω της επιχειρησιακής
πλατφόρμας “∆ΙΑΥΛΟΣ”, εντός της ανωτέρω οριζόμενης τακτής προθεσμίας, θεωρείται ως αποδοχή της
παρούσας Γραπτής ∆ιαδικασίας.
Παρακαλούμε για την έγκριση όλων των θεμάτων της παρούσας Γραπτής ∆ιαδικασίας.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΡΕΝΑ ∆ΟΥΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Συνημμένα:
1. Θέμα 1ο: Σχέδιο Εισήγησης και Συνημμένα (σύνολο 25 σελ.)
2. Θέμα 2ο: Σχέδιο Εισήγησης και Συνημμένα (σύνολο 27 σελ.)
3. Θέμα 3ο: Σχέδιο Εισήγησης και Συνημμένα (σύνολο 80 σελ.)
4. Θέμα 4ο: Σχέδιο Εισήγησης και Συνημμένα (σύνολο 26 σελ.)
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