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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθµ. 2
Αριθµ. Συνεδρίασης 2η/31.01.2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 18
Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα στις 31/01/2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13.00, συνήλθε σε
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας,
Βασ. Όλγας 198, η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε µε την αριθµ.
46/Ορθή Επανάληψη/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί
εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. Μ.Ε. οικ. 57067(38)/2501-2019 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.
3852/2010.
Παρόντες:
1. Τζόλλας Μιχάλης, Πρόεδρος
2. Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος
3. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό µέλος
4. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό µέλος
5. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό µέλος
6. Κελεσίδου Χρηστίνα, τακτικό µέλος
7. Φύκα Ελένη, τακτικό µέλος
8. Ασπασίδης Γεώργιος, τακτικό µέλος
9. Καζαντζίδης Παντελεήµων, τακτικό µέλος
10. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, τακτικό µέλος
11. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, τακτικό µέλος
12. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος
13. Μήττας Χρήστος, αναπληρωµατικό µέλος
Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόµιµα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ.
Απόστολος Τζιτζικώστας.
Στη συνεδρίαση παρέστη η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ.
Παρασκευή Πατουλίδου.
∆εν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα και έγκαιρα, ο κ. Χριστόπουλος Μιχάλης, τακτικό µέλος,
τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Μήττας Χρήστος, αναπληρωµατικό µέλος, ο κ. Ζάχαρης Ηλίας,
τακτικό µέλος, και η κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικό µέλος. Ο κ. Ζάχαρης Ηλίας και
η κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα ενηµέρωσαν τηλεφωνικώς για την απουσία τους. Ο κ.
Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση µετά την ολοκλήρωση της
συζήτησης του 9ου θέµατος ηµερήσιας διάταξης.
Χρέη Γραµµατέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ
Μεταφραστών - ∆ιερµηνέων µε βαθµό Α’.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

http://www.pkm.gov.gr

1

ΑΔΑ: Ψ24Δ7ΛΛ-ΓΧ9
ο

ΘΕΜΑ 11 : «Έγκριση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων και υποβολή αυτής στην
ΕΥ∆ του ΠΕΠ για τις προσκλήσεις µε τίτλο:
Αποκατάσταση – αξιοποίηση αποδεσµευµένων χώρων από οχλούσες χρήσεις γης στην
περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης (υπ’ αρ. 087.6e)
Αναβάθµιση των δεξιοτήτων των εργαζόµενων υφιστάµενων επιχειρήσεων της περιοχής
παρέµβασης της ΣΒΑΑ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης σε θέµατα υπηρεσιών, τουρισµού,
περιβαλλοντικής διαχείρισης, βιώσιµης ενέργειας, πράσινων και κοινωνικών συµβάσεων (υπ’ αρ.
115.8v)
Συνδυασµένη παρέµβαση αναβάθµισης επαγγελµατικών προσόντων για µακροχρόνια
άνεργους στην περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (υπ’ αρ. 116.9i)
Ενίσχυση της θεσµικής ικανότητας της δηµόσιας διοίκησης και των δηµόσιων υπηρεσιών στην
περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης (υπ’ αρ. 134.6e)
και
∆ηµιουργία - αναβάθµιση πυρήνων πρασίνου, πράσινων διαδρόµων, πράσινων δωµάτων και
κάθετων κήπων στην περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (υπ’ αρ. 140.6e)

του προγράµµατος της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης (ΜΕΘ) και ενηµέρωση για τον χρονοπρογραµµατισµό των επόµενων
προσκλήσεων»
Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 11ο θέµα ηµερήσιας διάταξης
«Έγκριση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων και υποβολή αυτής στην ΕΥ∆ του ΠΕΠ
για τις προσκλήσεις µε τίτλο:
Αποκατάσταση – αξιοποίηση αποδεσµευµένων χώρων από οχλούσες χρήσεις γης στην
περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης (υπ’ αρ. 087.6e)
Αναβάθµιση των δεξιοτήτων των εργαζόµενων υφιστάµενων επιχειρήσεων της περιοχής
παρέµβασης της ΣΒΑΑ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης σε θέµατα υπηρεσιών, τουρισµού,
περιβαλλοντικής διαχείρισης, βιώσιµης ενέργειας, πράσινων και κοινωνικών συµβάσεων (υπ’ αρ.
115.8v)
Συνδυασµένη παρέµβαση αναβάθµισης επαγγελµατικών προσόντων για µακροχρόνια
άνεργους στην περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (υπ’ αρ. 116.9i)
Ενίσχυση της θεσµικής ικανότητας της δηµόσιας διοίκησης και των δηµόσιων υπηρεσιών στην
περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης (υπ’ αρ. 134.6e)
και
∆ηµιουργία - αναβάθµιση πυρήνων πρασίνου, πράσινων διαδρόµων, πράσινων δωµάτων και
κάθετων κήπων στην περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (υπ’ αρ. 140.6e)
του προγράµµατος της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης (ΜΕΘ) και ενηµέρωση για τον χρονοπρογραµµατισµό των επόµενων
προσκλήσεων» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. οικ.138/25-01-2019 εισηγητικό
έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Καλωσόρισε στη συνεδρίαση την κ. Κ. Μπέσσα
και τον κ. ∆. Ουτιτούδη από την Ειδική Οµάδα Σχεδιασµού & Αξιολόγησης ‘’ΟΧΕ ΒΑΑ
Θεσσαλονίκης’’. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στην κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.,
προκειµένου εισηγηθεί το θέµα. Η εισήγηση της κ. Πατουλίδου έχει ως ακολούθως:
«Μόλις προχθές στην ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου έγινε αναφορά στο
πρόγραµµα της Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης. Πιο συγκεκριµένα παρουσιάστηκε στον απολογισµό
ότι η Στρατηγική µας ύψους 84,5 εκ. ευρώ αγγίζει σε εξειδίκευση το ποσοστό του 99%, µε το 80%
των προσκλήσεων να έχουν εκδοθεί και το 37% να έχουν ενταχθεί, τα παραπάνω ποσοστά είναι
επί του προϋπολογισµού. Επίσης, 49 έργα έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιούνται.
Όλα τα παραπάνω εντυπωσιακά νούµερα τα πετύχαµε µέσω της πολύ καλής συνεργασίας που
υπάρχει µεταξύ της Αντιπεριφέρειας, της Μητροπολιτικής Επιτροπής και των 8 ∆ήµων της
περιοχής παρέµβασης.
http://www.pkm.gov.gr
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Συνεχίζοντας σε αυτούς τους ρυθµούς υλοποίησης του προγράµµατος έχετε στα χέρια σας τις
προτάσεις που κατατέθηκαν από τους ∆ήµους και φορείς της περιοχής παρέµβασης.
Τα υποψήφια προς ένταξη έργα έχουν να κάνουν µε:
∆ηµιουργία - αναβάθµιση πυρήνων πρασίνου, πράσινων διαδρόµων, πράσινων δωµάτων και
κάθετων κήπων
Ενίσχυση της θεσµικής ικανότητας της δηµόσιας διοίκησης και των δηµόσιων υπηρεσιών, σε
αυτήν συµπεριλαµβάνεται και η πρόταση από την ΠΚΜ για εκσυγχρονισµό των σταθµών
µέτρησης ρύπανσης.
Έργα που έχουν να κάνουν µε πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και πιο
συγκεκριµένα:
Συνδυασµένη παρέµβαση αναβάθµισης επαγγελµατικών προσόντων για µακροχρόνια
άνεργους και
Αναβάθµιση των δεξιοτήτων των εργαζόµενων υφιστάµενων επιχειρήσεων της περιοχής
παρέµβασης
Τέλος υπάρχει και η πρόσκληση για «Αποκατάσταση – αξιοποίηση αποδεσµευµένων χώρων από
οχλούσες χρήσεις γης», όπου έχει καταθέσει πρόταση ο ∆ήµος Παύλου Μελά και αναφέρεται στη
δηµιουργία Μητροπολιτικού πάρκου στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, ένα έργο εµβληµατικό
και µεγάλης σηµασίας για όλη τη ∆υτική Θεσσαλονίκη.
Να αναφέρω επίσης ότι µε την οµόφωνα σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Παρακολούθησης του
προγράµµατος της Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης το επόµενο χρονικό διάστηµα θα βγουν νέες
προσκλήσεις.
Τις τεχνικές λεπτοµέρειες των προσκλήσεων θα σας τις αναλύσουν λεπτοµερώς τα µέλη της
οµάδας σχεδιασµού.
Κλείνοντας από την πλευρά µου, να σας ευχαριστήσω και πάλι για την πολύ καλή συνεργασία
που έχουµε.».
Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης από την κ. Πατουλίδου ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ.
Παυλίδου Φωτεινή - Νιόβη, κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα και κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρο, τακτικά µέλη.
Στις ερωτήσεις απάντησαν η κ. Μπέσσα και ο κ. Ουτιτούδης από την Ειδική Οµάδα Σχεδιασµού &
Αξιολόγησης ‘’ΟΧΕ ΒΑΑ Θεσσαλονίκης’’. Στη συνέχεια ενηµέρωσαν το Σώµα για τις προσκλήσεις
που θα εκδοθούν το προσεχές χρονικό διάστηµα και τις θεµατικές ενότητες που θα αφορούν.
Κατόπιν ζήτησαν το λόγο τα µέλη προκειµένου να τοποθετηθούν. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος,
τακτικό µέλος, ανέφερε ότι για τη στρατηγική της Β.Α.Α. η παράταξή του έχει τοποθετηθεί
συνολικά αρνητικά, ωστόσο οι υποψήφιες πράξεις που συζητιούνται σήµερα αφορούν κυρίως
τεχνικά θέµατα. ∆ήλωσε λοιπόν ότι ψηφίζει ‘’παρών’’. Σε σχέση µε τα προγράµµατα κατάρτισης
ανέργων σχολίασε ότι το ποσό που θα διατεθεί είναι τεράστιο και ότι θα εξυπηρετήσει πρωτίστως
τις ιδιωτικές εταιρείες που θα παρέχουν την κατάρτιση. Η κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, τακτικό
µέλος, υπενθύµισε ότι είχε καταψηφίσει το αρχικό πρόγραµµα διότι θεωρούσε ότι είναι
αποκοµµένο από τις πραγµατικές ανάγκες των κατοίκων της πόλης και δεν έχει στόχευση στην
επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων τους. Αναφέρθηκε αναλυτικά στις υποψήφιες πράξεις στις
οποίες διάκειται θετικά και καθώς και σε αυτές µε τις οποίες διαφωνεί. Επίσης, εξέφρασε τη
συµφωνία της µε τα σχόλια του κ. Ιγνατιάδη σχετικά µε τα προγράµµατα κατάρτισης ανέργων.
Στην ψηφοφορία επί του θέµατος δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό. Η κ. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη,
τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά. ∆ιαπίστωσε ότι από πλευράς διαδικασιών ένα πολύ
καλό έργο οδεύει προς το τέλος του. Πρόκειται για έργο που εισήγαγε για πρώτη φορά την έννοια
της µητροπολιτικότητας στο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα. Γι’ αυτό δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά.
Ωστόσο εξέφρασε και κάποιες ανησυχίες, όπως π.χ. για τα προγράµµατα κατάρτισης των
ανέργων. Η µεγαλύτερη όµως ανησυχία της αφορά τη σύνταξη χωρικών σχεδίων για το
παραλιακό µέτωπο.
Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης της κ. Πατουλίδου, τις ερωτήσεις και τοποθετήσεις των
µελών καθώς και τη µεταξύ τους διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής
θέτει το θέµα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και
λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί αρµοδιοτήτων της Μητροπολιτικής
Επιτροπής’’, την υπ’ αριθµ. 46/Ορθή Επανάληψη/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Μητροπολιτικής
http://www.pkm.gov.gr
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Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την µε αρ. πρωτ. 16534, 15078/14-032017 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης
εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 32/2017 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί
εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης», η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νοµιµότητά της µε το µε αρ. πρωτ.:
18345/23-03-2017 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, την µε αρ.
πρωτ. 359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί
Ορισµού Γραµµατέα και αναπληρωτή Γραµµατέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», το
µε αρ. πρωτ. οικ.138/25-01-2019 εισηγητικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. και
πιο συγκεκριµένα τα κατωτέρω:
1.
Την 8η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Στρατηγικής
Ολοκληρωµένης Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης’’ (ΣΒΑΑΘ), η οποία
πραγµατοποιήθηκε στις 24/01/2019 και ενέκρινε την προτεραιοποίηση των υποψήφιων
πράξεων
2. Τις µε ΑΠ: 81/ 10-1-2019, ΑΠ: 7052/ 14-12-2018, ΑΠ: 6436/ 22-11-2018, ΑΠ: 265/ 22-12019, και ΑΠ: 263/ 22-1-2019 επιστολές της Ε.Υ.∆ του Ε.Π Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας για Αξιολόγηση προτάσεων που υποβλήθηκαν στις προσκλήσεις 087.6e,
115.8v, 116.9i, 134.6e και 140.6e στο πλαίσιο της «Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής
Ανάπτυξης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης»
3. Την υπ’ αριθµ. 087.6e πρόσκληση µε τίτλο «Αποκατάσταση – αξιοποίηση
αποδεσµευµένων χώρων από οχλούσες χρήσεις γης στην περιοχή παρέµβασης της
Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης»
4. Την υπ’ αριθµ. 115.8v πρόσκληση µε τίτλο «Αναβάθµιση των δεξιοτήτων των
εργαζόµενων υφιστάµενων επιχειρήσεων της περιοχής παρέµβασης της ΣΒΑΑ
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης σε θέµατα υπηρεσιών, τουρισµού,
περιβαλλοντικής διαχείρισης, βιώσιµης ενέργειας, πράσινων και κοινωνικών συµβάσεων»
5. Την υπ’ αριθµ. 116.9i πρόσκληση µε τίτλο «Συνδυασµένη παρέµβαση αναβάθµισης
επαγγελµατικών προσόντων για µακροχρόνια άνεργους στην περιοχή παρέµβασης της
Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης»
6. Την υπ’ αριθµ. 134.6e πρόσκληση µε τίτλο «Ενίσχυση της θεσµικής ικανότητας της
δηµόσιας διοίκησης και των δηµόσιων υπηρεσιών στην περιοχή παρέµβασης της
Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης» και
7. Την υπ’ αριθµ. 140.6e πρόσκληση µε τίτλο «∆ηµιουργία - αναβάθµιση πυρήνων
πρασίνου, πράσινων διαδρόµων, πράσινων δωµάτων και κάθετων κήπων στην περιοχή
παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης»
8. Την υπ’ αριθµ. Απόφαση 3411 (ΦΕΚ 2457/ Β’ /19.07.2017), σύµφωνα µε την οποία γίνεται
ο Ορισµός της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ως Ενδιάµεσου Φορέα του
Επιχειρησιακού
Προγράµµατος
«Κεντρική
Μακεδονία»
2014-2020.
Ανάθεση
Καθηκόντων/Αρµοδιοτήτων για την αξιολόγηση και επιλογή των Πράξεων της
«Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης»
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020
9. Τη ‘‘Στρατηγική Ολοκληρωµένης Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης’’
(ΣΒΑΑΘ)
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
(µειοψηφούντων των κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινας που ψήφισε λευκό και κ.
Ιγνατιάδη Θεόδωρου που δήλωσε ‘’παρών’’)
να εγκρίνει την προτεραιοποίηση των υποψήφιων πράξεων και υποβολή αυτής στην ΕΥ∆ του
ΠΕΠ για τις προσκλήσεις µε τίτλο:
http://www.pkm.gov.gr
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1. Αποκατάσταση – αξιοποίηση αποδεσµευµένων χώρων από οχλούσες χρήσεις γης στην
περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (σχετικό 3), όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 1
που επισυνάπτεται
2. Αναβάθµιση των δεξιοτήτων των εργαζόµενων υφιστάµενων επιχειρήσεων της περιοχής
παρέµβασης της ΣΒΑΑ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης σε θέµατα υπηρεσιών,
τουρισµού, περιβαλλοντικής διαχείρισης, βιώσιµης ενέργειας, πράσινων και κοινωνικών
συµβάσεων (σχετικό 4) όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 2 που επισυνάπτεται
3. Συνδυασµένη παρέµβαση αναβάθµισης επαγγελµατικών προσόντων για µακροχρόνια
άνεργους στην περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης
(ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (σχετικό 5) όπως παρουσιάζονται
στον πίνακα 3 που επισυνάπτεται
4. Ενίσχυση της θεσµικής ικανότητας της δηµόσιας διοίκησης και των δηµόσιων υπηρεσιών
στην περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (σχετικό 6) όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 4
που επισυνάπτεται
5. ∆ηµιουργία - αναβάθµιση πυρήνων πρασίνου, πράσινων διαδρόµων, πράσινων δωµάτων
και κάθετων κήπων στην περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (σχετικό 7) όπως
παρουσιάζονται στον πίνακα 5 που επισυνάπτεται
του προγράµµατος της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης.
Επίσης ενηµερώνει ότι στο άµεσο χρονικό διάστηµα και µετά τη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής
Παρακολούθησης του προγράµµατος, θα εκδοθούν προσκλήσεις, οι οποίες αφορούν:
•

«∆ιαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ήµων και Χωρικά
Ενεργοποιηµένοι µηχανισµοί εύρεσης / διάθεσης δεδοµένων» προϋπολογισµού
ύψους 1.320.000€ - άµεση αξιολόγηση µε διάρκεια δύο µηνών, και σύµφωνα µε
την κατανοµή που ψηφίστηκε από την επιτροπή παρακολούθησης του
προγράµµατος και παρουσιάζεται στη συνέχεια:
1

∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 220.000

2

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

130.000

3

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

130.000

4

∆ΗΜΟΣ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ

220.000

5

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ

220.000

6

∆ΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

130.000

7

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΙΑΣ

150.000

8

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

120.000

ΣΥΝΟΛΟ

1.320.000

•

«Ψηφιοποίηση - ανάδειξη ιστορικού, πολιτισµικού και τουριστικού αποτυπώµατος»,
ύψους περίπου 750.000€ - άµεση αξιολόγηση µε διάρκεια δύο µηνών, προς τους
αρµόδιους φορείς,

•

«Αναβάθµιση και προβολή τουριστικών και πολιτιστικών πόρων», ύψους
1.000.000€, η οποία θα είναι άµεση και θα απευθύνεται αποκλειστικά στην
«Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης» - άµεση αξιολόγηση µε διάρκεια δύο
µηνών, προς τους αρµόδιους φορείς,

•

«Προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση παράκτιου µετώπου – Αντιπληµµυρική
προστασία», ύψους 6.000.000€, θα είναι άµεση και θα απευθύνεται αποκλειστικά
στου ∆ήµους της περιοχής παρέµβασης και στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας. Θα εξαντληθεί η δυνατότητα προσαύξησης του προϋπολογισµού της

http://www.pkm.gov.gr
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πρόσκλησης υπολογίζεται ότι η προσαύξηση θα κυµανθεί µεταξύ του 20% µε 30%
- άµεση αξιολόγηση µε διάρκεια δύο µηνών, προς την ΠΚΜ και τους ΟΤΑ Α΄ της
περιοχής της ΣΒΑΑ,
•

«Έργα πρασίνου, µε έµφαση στα ηχοπετάσµατα», ύψους 6.000.000€, η οποία θα
είναι άµεση και θα αφορά αποκλειστικά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας άµεση αξιολόγηση µε διάρκεια δύο µηνών, προς την ΠΚΜ.

Ο Πρόεδρος
της Mητροπολιτικής Επιτροπής
της M.Ε. Θεσσαλονίκης

Τα Μέλη

(όπως αναφέρονται
ανωτέρω)

Μιχάλης Τζόλλας

http://www.pkm.gov.gr
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ΚΩΔ.
Α/Α ΠΡΑΞΗΣ/ MIS
(ΟΠΣ) :

1

5037958

ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ

Περιβαλλοντική
αναβάθμιση και απόδοση
σε κοινή χρήση του
Μητροπολιτικού Πάρκου
Παύλου Μελά

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
ΜΕΛΑ

Περιβαλλοντική αναβάθμιση και απόδοση σε κοινή χρήση του Μητροπολιτικού
Πάρκου Παύλου Μελά. Αποκατάσταση - αξιοποίηση πρώην στρατοπέδου Παύλου
Μελά και δημιουργία ενός χώρου υπερτοπικού πρασίνου για την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου, αναψυχής, πολιτισμού, εξάσκησης
κοινωνικών επαφών και εκπαίδευσης. Η πράξη πρόκειται να συμβάλει στην
αξιοποίηση των δυνατοτήτων μιας αστικής θέσης προκειμένου να αποτελέσει
υποδειγματικό μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης. Ένας καταπράσινος τόπος που
βελτιώνει τις συνθήκες ζωής και το περιβάλλον της πόλης.

19245438.21

Γ.1
Γ.2
Γ.3
ΠΡΟΫΠΟ
ΘΕΣΗ
Συνάφεια της πράξης με
Συμβατότητα της πράξης με το
Ποιότητα πράξης
ΝΑΙ
ΌΧΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕ ΑΠΟΔΟΤΙ ΠΛΗΡΟΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤ ΣΥΝΕΡΓΕΙ
ΝΑΙ ΌΧΙ
ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ

10

√

10

10

√

√

√

√

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

30

Α/Α

1

2

3

ΚΩΔ.
ΠΡΑΞΗΣ/
MIS (ΟΠΣ)
:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ

5035041

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΣΤΗΣ ΣΒΑΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ
ΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟ
Γ.1
Γ.2
Γ.3
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ Συνάφεια της πράξης με
ΘΕΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
Συμβατότητα της πράξης με το
Ποιότητα πράξης
ΜΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΑΙ
ΌΧΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕ ΑΠΟΔΟΤΙ ΠΛΗΡΟΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤ ΣΥΝΕΡΓΕΙ
ΝΑΙ ΌΧΙ
ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΟΣ

Στόχος του Σχεδίου είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων 230 εργαζόμενων των
υφιστάμενων επιχειρήσεων της περιοχής
παρέμβασης της ΣΒΑΑ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Ωφελούμενοι
είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της παραγωγής που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Η υλοποίηση της Πράξης αφορά, την παροχή
υπηρεσιών κατάρτισης και
πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης
περιλαμβάνει: 1. Προγράμματα κατάρτισης 50 ωρών ανά ωφελούμενο , σε
εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα. 2.Την πιστοποίηση από διαπιστευμένους
φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC
17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ σε εξειδικευμένα η οριζόντια αντικείμενα ανάλογα με το
περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν.

458.750,00

10

√

8

10

√

√

√

√

28

5034784

Επιχορήγηση της Ένωσης
Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης για
αναβάθμιση των δεξιοτήτων
των
εργαζόμενων υφιστάμενων
επιχειρήσεων της περιοχής
παρέμβασης της ΣΒΑΑ
Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης
σε θέματα τουρισμού μέσω
κατάρτισης

ΕΝΩΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αντικείμενο της προτεινόμενης Πράξης αποτελεί η αναβάθμιση των δεξιοτήτων
των εργαζόμενων υφιστάμενων επιχειρήσεων της
περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης σε
θέματα τουρισμού μέσω κατάρτισης εντός του 2019 από την Ένωση Ξενοδόχων.
Σκοπός της πράξης είναι αφενός η ενίσχυση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, και
των προσόντων των εργαζόμενων ανεξαρτήτου κλάδου σε θέματα υπηρεσιών και
τουρισμού ώστε να τους εξασφαλίσει προσόντα που έχουν ζήτηση στην αγορά
εργασίας και αφετέρου η προσφορά μιας διεξόδου σε έναν ανερχόμενο κλάδο της
οικονομίας σε εργαζόμενους ανεξαρτήτου κλάδου των οποίων η θέση απειλείται
και καλούνται να αποκτήσουν νέα προσόντα για να βρουν απασχόληση στην
αγορά εργασίας ή για να ενισχύσουν τη θέση τους.

445.540,00

10

√

10

10

√

√

√

√

30

5033055

Η Πράξη με τίτλο «Αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων στους τομείς του
τουρισμού και του περιβάλλοντος» έχει ως στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων
των εργαζομένων υφιστάμενων επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ
Αναβάθμιση δεξιοτήτων των
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για τη διατήρηση ή και βελτίωση της
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
εργαζομένων στους τομείς του
θέσης τους στην αγορά εργασίας, με την αναβάθμιση των
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
τουρισμού και του
προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης. Έμφαση δίνεται
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
περιβάλλοντος
στους τομείς του τουρισμού, ως έναν από τους
τομείς πρωταθλητές της RIS3 και των περιβαλλοντικών προκλήσεων, όπως αυτές
αναλύονται στη ΣΒΑΑ της Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης.

406.300,00

10

√

8

10

√

√

√

√

28

1.310.590,00

Α/Α

1

2

3

4

ΚΩΔ.
ΠΡΑΞΗΣ/
MIS (ΟΠΣ) :

ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ

5038259

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΓΙΑ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ
ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ
ΚΛΑΔΟΥ

5033733

Δράσεις
επανακατάρτισης και
επαγγελματικής ένταξης
σε βιώσιμους τομείς της
μεταποίησης, των
υπηρεσιών και του
τουρισμού για
μακροχρόνια ανέργους
από φθίνοντες κλάδους
της τοπικής οικονομίας
από τις περιοχές
παρέμβασης των ΣΒΑΑ
της Μ.Ε.Θ.

ΠΡΟΫΠΟ
Γ.1
Γ.2
Γ.3
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Συνάφεια της πράξης με
ΘΕΣΗ
Συμβατότητα της πράξης με το
Ποιότητα πράξης
Σ
ΝΑΙ
ΌΧΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕ ΑΠΟΔΟΤΙ ΠΛΗΡΟΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤ ΣΥΝΕΡΓΕΙ
ΝΑΙ ΌΧΙ
ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ

ΑΔΑ: Ψ24Δ7ΛΛ-ΓΧ9

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ

Στόχος του έργου είναι προετοιμαστούν οι ωφελούμενοι ώστε να (επαν)ενταχθούν
στην αγορά εργασίας της περιοχής ΣΒΑΑ
Μητροπολιτικής Ενότητας και ειδικότερα σε θέσεις οροφοκόμου ή υπαλλήλου
επισιτιστικού τομέα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
Απώτερος σκοπός είναι μέσω των δράσεων του έργου να αναβαθμιστεί το
εργασιακό προφίλ των ωφελουμένων ανέργων
προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας
στον τομέα του τουρισμού, που αποτελεί
«κεντρικό» τομέα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της προσέλκυσης
επιχειρήσεων σύμφωνα με τη ΣΒΑΑ.

1.348.580,00

10

√

10

10

√

√

√

√

30

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΟΣ

Στόχος του Σχεδίου είναι η προετοιμασία 210 η προετοιμασία ανέργων και
ιδιαίτερα των μακροχρόνια ανέργων, ωφελουμένων, που
κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης,
για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με την αναβάθμιση των
προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων, μέσω
της επανακατάρτισης τους. Οι ωφελούμενοι θα προέρχονται κατά προτεραιότητα
από φθίνοντες κλάδους της οικονομίας, θα είναι
κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης και θα εκπαιδευθούν σε αντικείμενα σε
βιώσιμους τομείς όπως αυτοί της μεταποίησης των
υπηρεσιών και του τουρισμού.

970.530,00

10

√

8

10

√

√

√

√

28

5033700

Συνδυασμένη
παρέμβαση
αναβάθμισης
επαγγελματικών
προσόντων για
μακροχρόνια ανέργους
επιστήμονες για την
ενίσχυση της
καινοτομίας και της
εξωστρέφειας των ΜΜΕ
στις περιοχές
παρέμβασης των
Στρατηγικών Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης
(ΣΒΑΑ) της Μ.Ε.Θ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

Στόχος του Σχεδίου είναι η προετοιμασία 220 μακροχρόνια ανέργων
επιστημόνων, που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας,
κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων οι
οποίες έχουν ιδιαίτερη ζήτηση από τις
επιχειρήσεις στα πλαίσια εφαρμογών ενίσχυσης της καινοτομίας και της
εξωστρέφειας, των ΜΜΕ της περιοχής παρέμβασης.

1.112.740,00

10

√

8

10

√

√

√

√

28

5033816

Αναβάθμιση των
προσόντων και κτήση
νέων δεξιοτήτων
ανέργων επιστημόνων
πολυτεχνικών και
τεχνολογικών σχολών
στους τομείς των ΤΠΕ,
Ποιότητας και
Καινοτομίας, από τις
περιοχές παρέμβασης
των Στρατηγικών
Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της
Μ.Ε.Θ.

ΤΕΕ (ΤΜΗΜΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Στόχος του Σχεδίου είναι η προετοιμασία 260 μακροχρόνια ανέργων, που
κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης για την
ένταξη τους για την ένταξη τους στην αγορά
εργασίας κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων
δεξιοτήτων, μέσω της επανακατάρτισης τους.

1.024.260,00

10

√

8

10

√

√

√

√

28

4.456.110,00

ΑΔΑ: Ψ24Δ7ΛΛ-ΓΧ9

ΚΩΔ.
Α/Α ΠΡΑΞΗΣ/ MIS ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
(ΟΠΣ) :

1

5034775

2

5034783

3

5037852

4

5037861

5

5037994

6

5038023

7

5038142

8

5038161

9

5038222

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Γ.1
Γ.2
Γ.3
ΠΡΟΫΠΟΘ
ΕΣΗ
Συνάφεια της πράξης με Συμβατότητα της πράξης με το Ε.Π.
Ποιότητα πράξης
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΑΙ
ΌΧΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕ ΑΠΟΔΟΤΙ ΠΛΗΡΟΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤ ΣΥΝΕΡΓΕΙ
ΝΑΙ ΌΧΙ
ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ

885,000.00

10

√

10

10

√

√

√

√

30

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Σύνταξη Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ) Δήμου Παύλου Μελά

386,621.60

10

√

10

10

√

√

√

√

30

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

148,286.77

10

√

8

10

√

√

√

√

28

ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΧΕΔΙΩΝ και ΕΡΓΩΝ
ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ –
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

40,288.00

10

√

10

10

√

√

√

√

30

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ
ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. 15 ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣΧΟΡΤΙΑΤΗ

569,985.39

10

√

6

10

√

√

√

√

26

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ
ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

72,899.88

10

√

10

10

√

√

√

√

30

Ενέργειες προβολής και δημοσιότητας της Αστικής Αρχής για την Στρατηγική
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης

295,000.00

10

√

10

10

√

√

√

√

30

Ενίσχυση Εργαστηριακών Υποδομών Κλινικής-Δικαστικής Τοξικολογίας και
Ιστοπαθολογίας του Εργαστηρίου της Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, ΑΠΘ

400,000.00

10

√

6

10

√

√

√

√

26

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Ε.
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

207,573.27

10

√

6

10

√

√

√

√

26

Ειδικό Χωρικό Σχέδιο για την Υποδοχή
Σχεδίων Έργων Υπερτοπικής
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
Κλίμακας σε Τμήμα του Πρώην
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Στρατοπέδου Μεγάλου Αλέξανδρου
της ΔΕ Αμπελοκήπων του Δήμου
Αμπελοκήπων Μενεμένης
Σύνταξη Μελέτης Πολεοδόμησης
στην ΠΕ 15 της ΔΕ Πυλαίας του
Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη
Σύνταξη Μελέτης Ειδικού Χωρικού
Σχεδίου στο Παράκτιο Μέτωπο της
ΔΕ Μενεμένης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η προτεινόμενη Πράξη αφορά την αναβάθμιση και επέκταση των σταθμών του
Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής
Ρύπανσης (Ε.Δ.Π.Α.Ρ.) εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της
Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Θ.), με τη χωροθέτηση νέων σταθμών για
τη μέτρηση της αέριας ρύπανσης σε περιοχές που δεν καλύπτονται σήμερα και
κρίνεται απαραίτητο να καλυφθούν από το Ε.Δ.Π.Α.
Ρ., καθώς και την επαναλειτουργία και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων
Σταθμών.

Αναβάθμιση και επέκταση του
Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης ΕΔΠΑΡ στο
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΚΜ
Πολεοδομικό Συγκρότημα της
Θεσσαλονίκης
Σύνταξη Τοπικού Χωρικού Σχεδίου
ΤΧΣ Δήμου Παύλου Μελά
Σύνταξη Γενικού Χωρικού Σχεδίου
Περιοχών Δήμου Καλαμαριάς

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενέργειες προβολής και
δημοσιότητας της Αστικής Αρχής για ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΚΜ
Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης
Ενίσχυση Εργαστηριακών Υποδομών
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
Κλινικής-Δικαστικής Τοξικολογίας και
Ιστοπαθολογίας του Εργαστηρίου της
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΘ
Σύνταξη Μελέτης Τοπικού Χωρικού
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
Σχεδίου στην ΔΕ Αμπελοκήπων του
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης

ΑΔΑ: Ψ24Δ7ΛΛ-ΓΧ9
ΚΩΔ.
Α/Α ΠΡΑΞΗΣ/ MIS
(ΟΠΣ) :

1

2

3

4

ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ

5034585

Δημιουργία Πράσινου
Δώματος στο Σχολικό
Συγκρότημα ΕΠΑΛ
Σταυρούπολης του
Δήμου Παύλου Μελά

5037998

Διαμόρφωση χώρου
πρασίνου στη συμβολή
των οδών Λιανίδη και
Δεληγιαννίδη αρ
μελ802017

5038015

Δημιουργία πράσινου
δώματος στο 4ο
Δημοτικό Σχολείο ΔΚ
Μενεμένης της οδού Ν.
Κυριακίδη

5038016

Το Πάρκο των ήχων
Ανακατασκευή
Διαμόρφωση χώρου
πρασίνου μεταξύ των
οδών Μεσολογγίου Ν
Πλαστήρα Λευκάδος ΔΕ
Συκεών του Δήμου
ΝεάποληςΣυκεών

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πράσινες στέγες και δώματα στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Μια παρέμβαση της ΟΧΕ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
ΒΑΑ Θεσσαλονίκης που θα οδηγήσει σε λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του
ΜΕΛΑ
κτιρίου και θα αυξήσει τις επιφάνειες πρασίνου κατά 3.187 τετραγωνικά μέτρα.

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Ο υπό διαμόρφωση χώρος βρίσκεται στην πολεοδομική ενότητα 17 του Αγίου
Ιωάννη και έχει εμβαδό 800 τ. μ. περίπου. Σκοπός του έργου είναι η διαμόρφωση
του, σε νέο χώρο πρασίνου συμβάλλοντας στην αύξηση της επιφάνειας του
αστικού πρασίνου στο Δήμο Καλαμαριάς, στη δημιουργία ενός λειτουργικού
χώρου συγκέντρωσης και αναψυχής της ευρύτερης περιοχής, στη βελτίωση της
κινητικότητας των πεζών, γενικότερα των κατοίκων της περιοχής χωρίς διακρίσεις.

Η εφαρμογή πολυεπίπεδης διαστρωμάτωσης χρηστικού φυτεμένου δώματος
ημιεντατικού τύπου, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές κατασκευής
φυτεμένων δωμάτων (FLL Guidelines 2002) έκτασης 644 μ2 στο 4ο Δημοτικό με
σκοπό: 1.την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήριο του δημοσίου, κατά τη θερινή και
ΔΗΜΟΣ
χειμερινή περίοδο, 2.τη βελτίωση των θερμικών, οπτικών και περιβαλλοντικών
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
συνθηκών σε δημόσιο κτήριο, 3.τη βελτίωση του μικροκλίματος της ευρύτερης
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
περιοχής στην οποία εντάσσεται το κτήριο, 4.την επιβράδυνση και τελικά στην
αναστροφή της αστικής κλιματικής μεταβολής, 5.την αύξηση του αστικού πρασίνου
έλλειψης ολοκληρωμένων προτάσεωνκαι 6.τη μείωση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης

ΔΗΜΟΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΣΥΚΕΩΝ

Η Πράξη αφορά στην ανακατασκευή υφιστάμενου χώρου πρασίνου και στη
διαμόρφωση νέου, στην πολεοδομική ενότητα Κάστρα, της δημοτικής ενότητας
Συκεών του δήμου Νεάπολης-Συκεών. Το συνολικό εμβαδό της έκτασης είναι
1907,75 τ.μ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Γ.1
Γ.2
Γ.3
ΠΡΟΫΠΟ
ΘΕΣΗ
Συνάφεια της πράξης με
Συμβατότητα της πράξης με το
Ποιότητα πράξης
ΝΑΙ
ΌΧΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕ ΑΠΟΔΟΤΙ ΠΛΗΡΟΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤ ΣΥΝΕΡΓΕΙ
ΝΑΙ ΌΧΙ
ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1,500,000.00

5

√

4

4

√

√
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