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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ 3ο E.H.Δ.
«Έγκριση εκτέλεσης του έργου με
τίτλο ‘‘Ενίσχυση των Καινοτομιών και
νέα
μοντέλα
ανάπτυξης
που
βασίζονται
στις
αξίες
των
οικοσυστημάτων
της
αστικής
γεωργίας - Enhancing scalable
innovations and new business
models based on urban farming
ecosystem values’’ και ακρωνύμιο
“CityZen”,
το
οποίο
συγχρηματοδοτείται
από
το
Ευρωπαϊκό
Διαπεριφερειακό
Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG
EUROPE 2014-2020, με εκχώρηση
διαχείρισης στο Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας»

Αριθμ. Συνεδρίασης 9η/22-07-2019
Αριθμ. Απόφασης 119/2019
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 22 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας
198, Θεσσαλονίκη), συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου
Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 454162 (512)/16-07-2019 έγγραφης
πρόσκλησης του Προέδρου του, κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλου, προς όλους τους Συμβούλους,
η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 16 Ιουλίου 2019, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Συμβούλους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Από τα εβδομήντα ένα (71) μέλη του Π.Σ. ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
6. ΑΗΔΟΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
7. ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ, αποχώρησε πριν την
ψηφοφορία του 4ου θέματος Η.Δ.
8. ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, προσήλθε στο 1ο θέμα
της Η.Δ. και αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης
του 2ου θέμα Η.Δ.
9. ΑΣΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
11. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, αποχώρησε κατά τη
διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος Η.Δ.
12. ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, προσήλθε κατά τη
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ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
MΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΥΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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συζήτηση του 7ου Ε.Η.Δ. θέματος και αποχώρησε
κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος Η.Δ.
13. ΓΕΩΡΓΑΚΗ-ΚΟΛΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
14. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15. ΓΡΑΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, αποχώρησε κατά τη διάρκεια
συζήτησης του 2ου θέματος Η.Δ.
16. ΖΑΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
17. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
18. ΖΩΓΡΑΦΟΥ –ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
19. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
20. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21. ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
22. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
23. ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
25. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ
26. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
27. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ ΝΙΚΗ
28. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
29. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
30. ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
31. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
32. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
33. ΜΠΑΖΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, αποχώρησε μετά τη
ψηφοφορία του 3ου θέματος Η.Δ.
34. ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
35. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
36. ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
37. ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, αποχώρησε μετά
την ψηφοφορία του 1ου θέματος Η.Δ..
38. ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
39. ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ-ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
40. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
41. ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
42. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΝΙΟΒΗ, αποχώρησε
κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος Η.Δ.
43. ΡΕΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
44. ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ
45. ΣΙΩΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, αποχώρησε κατά τη διάρκεια
συζήτησης του 1ου Ε.Η.Δ. θέματος.
46. ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
47. ΤΕΡΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
48. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
49. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
50. ΤΖΟΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
51. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
52. ΤΣΑΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
53. ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
54. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, αποχώρησε πριν
την ψήφιση του 4ου θέματος Η.Δ.
55. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
56. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, αποχώρησε κατά
τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος Η.Δ.

Επίσης παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ.
Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας και οι Αντιπεριφερειάρχες των Π.Ε. Ημαθίας κ. Κωνσταντίνος
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Καλαϊτζίδης, Κιλκίς κ. Ανδρέας Βεργίδης, Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου και Σερρών κ. Ιωάννης
Μωϋσιάδης.
Δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η Αντιπεριφερειάρχης της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης κα
Παρασκευή Πατουλίδου και ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής κος Ιωάννης Γιώργος.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 3ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση εκτέλεσης
του έργου με τίτλο ‘‘Ενίσχυση των Καινοτομιών και νέα μοντέλα ανάπτυξης που
βασίζονται στις αξίες των οικοσυστημάτων της αστικής γεωργίας - Enhancing scalable
innovations and new business models based on urban farming ecosystem values’’ και
ακρωνύμιο “CityZen”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020, με
εκχώρηση διαχείρισης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας» και
ενημέρωσε τα μέλη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, θέματα που είναι κατεπείγοντα, συζητούνται πριν από τα θέματα
της ημερήσιας διάταξης, μόνο αν αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο με απόλυτη
πλειοψηφία.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και την αιτιολόγηση
για τον χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγοντος και αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση
του 3ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στην αρμόδια εισηγήτρια η οποία έθεσε υπόψη του
Συμβουλίου,
1. την αριθμ. πρωτ. οικ. 421638 (1211)/03-07-2019 εισήγηση του Τμήματος Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων & Συνεργασιών της Δ/νσης Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας της Π.Κ.Μ., η
οποία έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη :
1. Την 4η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα “INTERREG EUROPE”, θεματικός
στόχος (specific objective) 4.2: Improving Resource Efficient Economy Policies (Βελτίωση των
οικονομικών πολιτικών για την αποτελεσματικότητας των πόρων).
2. Την συμμετοχή της ΠΚΜ στην πρόταση με τίτλο “Enhancing Scalable Innovations and new
business models based on Urban Farming Ecosystem Values με ακρωνύμιο -CityZen”«Ενίσχυση των Καινοτομιών και νέα μοντέλα ανάπτυξης που βασίζονται στις αξίες των
οικοσυστημάτων της αστικής γεωργίας»
3. Την ανακοίνωσή των αποτελεσμάτων της 4ης πρόκλησής της κοινής τεχνικής γραμματείας του
προγράμματος INTERREG EUROPE στην οποία το έργο CityZen περιλαμβανόταν στα εγκεκριμένα
4. Την επιστολή γνωστοποίησης της έγκρισης του έργου CityZen με κωδικό αναφοράς PGI05970
CityZen στις 5 Απριλίου 2019
5. Το αντικείμενο του έργου «Ενίσχυση των Καινοτομιών και νέα μοντέλα ανάπτυξης που βασίζονται
στις αξίες των οικοσυστημάτων της αστικής γεωργίας -“CityZen”» που έχει ως εξής :
Η Αστική Γεωργία, είναι η απασχόληση με την καλλιέργεια και την παραγωγή οπωροκηπευτικών
προϊόντων εντός του αστικού ιστού ή στις παρυφές της πόλης σε δημόσιες ή ιδιωτικές εκτάσεις.
Δημιουργούνται σήμερα συνήθως από κινήσεις πολιτών που καταλαμβάνουν εγκαταλελειμμένους ή
αχρησιμοποίητους δημόσιους χώρους ζωντανεύοντας τους και λειτουργώντας τους αυτόνομα με
συλλογικές διαδικασίες. Επίσης υπάρχον πρωτοβουλίες υποστηριζόμενες από δημοτικές, κοινοτικές ή
άλλες θεσμικές οντότητες.
Τα οφέλη από την αστική γεωργία είναι πολλά. Σε κοινωνικό επίπεδο, η καλλιέργεια εντός του αστικού
τοπίου από μικρο-καλλιεργητές ενισχύει τη συνοχή της κοινότητας, τη συμμετοχή των πολιτών στα
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κοινά, ενισχύει την κοινωνική δικτύωση, την ευαισθητοποίηση και την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών.
Η επαφή με τη φύση και η καλλιέργεια της γης αποτελεί σωματική άσκηση με ευεργετικά αποτελέσματα
σε σωματικό και ψυχικό επίπεδο βελτιώνοντας την ποιότητα της υγείας όσων ασχολούνται με αυτήν. Η
διατροφή των καλλιεργητών εμπλουτίζεται με περισσότερα και καλύτερης ποιότητας φρέσκα φρούτα και
λαχανικά παραγωγής τους. Παράλληλα, η οικολογική τους συνείδηση αναπτύσσεται, ενώ ωφελούνται
και οικονομικά περιορίζοντας τα έξοδα διατροφής τους, καλύπτοντας μέρος των αναγκών τους από την
παραγωγή τους.
Το έργο CityZen ανταποκρίνεται στον συνεχώς αυξανόμενη ευαισθησία πολιτών, δήμων και
περιφερειών που αναγνωρίζουν τα οφέλη της αστικής γεωργίας και τα ανταποδοτικά της οφέλη υπό το
πρίσμα της αειφόρου διαχείρισης και ανάπτυξης. Το έργο στοχεύει να επηρεάσει θετικά διάφορους
στόχους πολιτικής όπως την ασφάλεια τροφίμων, την διαχείριση των αποβλήτων, την αποδοτικότητα
των φυσικών πόρων, την ανάπτυξη της κοινότητας και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
τονίζοντας στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ότι η αστική γεωργία αποτελεί πρόσφορο
επιχειρηματικό πόρο. Το CityZen θα μελετήσει αξίες που η αστική γεωργία ως οικοσύστημα φέρει και
μπορεί να τις συνδέσει με νέα επιχειρηματικά μοντέλα, καινοτόμες εφοδιαστικές αλυσίδες και πολιτικές
στήριξης και ανάπτυξης πόλεων και Περιφερειών.
Το έργο στοχεύει στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων τεχνογνωσίας και πολιτικών αστικής γεωργίας,
πρωτοβουλιών και επιχειρηματικών διαδικασιών που θα λειτουργήσει εποικοδομητικά ως
παρακαταθήκη εργαλείων υποστήριξης των υπευθύνων λήψης αποφάσεων. Δεδομένου ότι είναι ένας
αναδυόμενος τομέας και ένα σταυροδρόμι πολλών πολιτικών και τομέων, η αστική γεωργία αποτελεί
πολύτιμη πηγή ορθών πρακτικών και καινοτόμων τρόπων μετασχηματισμού των κοινωνικών και
επιχειρηματικών συνθηκών υπέρ της ανάπτυξης και της βιωσιμότητας. Η προβολή τέτοιων βελτιωμένων
πολιτικών έχει ως αντίκτυπο την δημιουργία εξωστρέφειας και παράλληλα την δημιουργία
επιχειρηματικών ευκαιριών σε επιχειρήσεις της εκάστοτε περιφέρειας που συμμετέχει στο εταιρικό
σχήμα κάτι που αποτελεί προτεραιότητα του σχεδίου CityZen.
Τα κύρια αποτελέσματα-παραδοτέα του έργου CityZen θα αποτελέσουν τα 5 σχέδια δράσης για την
αλλαγή πολιτικής στις περιφέρειες, μια βάση καλών πρακτικών, εργαλεία για τους υπεύθυνους χάραξης
πολιτικής, και κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με τον οποίο η αστική γεωργία μπορεί να αλλάξει
το αστικό τοπίο.
Το σχέδιο δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα εστιάσει στην προσπάθεια, μέσα από την
ανάλυση καλών πρακτικών και άλλων εργαλείων, να ενημερώσει και να υποστηρίξει
Α)τους δήμους της Θεσσαλονίκης για τις δυνατότητες εφαρμογής Αστικής Γεωργίας σε δημοτικούς
χώρους
Β) Συλλογικά σχήματα και επιχειρήσεις για εφαρμογή επιχειρηματικών μοντέλων ανάπτυξης της
Αστικής Γεωργίας.
Παράλληλα θα αξιολογηθεί, βάσει και της ωριμότητας και θέλησης που θα επιδείξουν οι δήμοι, τα
συλλογικά σχήματα και οι επιχειρήσεις, η δυνατότητα εξειδίκευσης προσκλήσεων του ΠΕΠ ΚΜ 20142020 στο πλαίσιο τόσο του προγράμματος ΟΧΕ ΒΑΑ αλλά και άλλων αξόνων του ΠΕΠ ΚΜ για
ενίσχυση πρωτοβουλιών Αστικής Γεωργίας στην αστική περιοχή της Θεσσαλονίκης και άλλων αστικών
κέντρων της Περιφέρειας.
Οι εταίροι εκπροσωπούν δημόσιους φορείς, think-tank και ερευνητικά κέντρα που προέρχονται από τη
Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Γερμανία. Το έργο θα ενισχύσει την
ανάπτυξη ικανοτήτων σε περίπου 5 περιφέρειες και 10 δήμους, θα προσαρμόσει στην πράξη 6 νέα
μοντέλα στις επιχειρήσεις, το μάρκετινγκ και την κατανάλωση τροφίμων και θα ωριμάσει 20 έργα για την
ενθάρρυνση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των τοπικών φορέων.
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Το εταιρικό σχήμα του έργου περιλαμβάνει συνολικά εννέα (9) εταίρους, από πέντε (5) ευρωπαϊκές
χώρες και αποτελείται από τους εξής:
 Applied Research and Communications Fund (Βουλγαρία)
 Region of Central Macedonia (Ελλάδα)
 Municipality of Beja (Πορτογαλία)
 Higher Technical School of Agrarian Engineering - University of Valladolid (Ισπανία)
 Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (Γερμανία)
 PP CIMBAL - Baixo Alentejo Intermunicipal Community (Πορτογαλία)
 Natural Heritage Foundation of Castilla y León (Ισπανία)
 WFG-Landkreises Nordsachsen (Γερμανία)
 Institute for Rural Development Research at Goethe University Frankfurt/Main (IfLS) (Γερμανία)
Προϋπολογισμός Έργου: 1.092.747,00€ και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Interreg Europe κατά 85% και από Εθνικούς πόρους (ΠΔΕ) κατά 15%
Διάρκεια : Η διάρκεια του είναι 48 μήνες (1η φάση: 36 μήνες 1/8/2019-31/07/2022, 2η φάση: 12 μήνες
1/8/2022-31/07/2023)
Ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχεται σε 100.270 € και αναλύεται σε :
 Δαπάνες Προσωπικού: 34.200 €
 Έξοδα διοίκησης: 5.130 €
 Έξοδα μετακινήσεων:12.990 €
 Εξωτερικοί συνεργάτες και υπηρεσίες:47.950 €
6. Το Ν. 3852/2010 και συγκεκριμένα το άρθρο 190 σχετικά με τις αρμοδιότητες του Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης.
7. Την ανάγκη εκχώρησης της αρμοδιότητας διαχείρισης του ανωτέρω Ευρωπαϊκού Έργου στο
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης σύμφωνα με τους παρακάτω όρους :
i) Για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου, το ΠΤΑ ΚΜ θα συνεργάζεται καθ’ όλη
τη διάρκειά του, με τη Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας,
θα προκηρύσσει και θα αναθέτει τις δράσεις του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
εγκεκριμένη πρόταση (Application Form), αλλά και τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανονισμούς
και την κείμενη νομοθεσία.
ii) Η Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Kαινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, λόγω της
αρμοδιότητας της στο αντικείμενο του έργου και μέσω των στελεχών της στην Ομάδα Έργου, θα
σχεδιάζει, θα προγραμματίζει και θα συμμετέχει στην υλοποίηση των δράσεων του έργου που
άπτονται της υλοποίησης του φυσικού του αντικειμένου, με τη συνεργασία του ΠΤΑ ΚΜ. Επίσης
ορίζεται ως η ωφελούμενη Υπηρεσία από το έργο στην οποία και θα τηρούνται και θα
αξιοποιούνται όλα τα παραδοτέα του (μελέτες, εκθέσεις, κ.α.).
iii) Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιεί όλες τις
πληρωμές που αφορούν στο έργο και θα μεριμνά για την εξασφάλιση των απαραίτητων
κονδυλίων από την ευρωπαϊκή συμμετοχή. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, δύναται να
προχρηματοδοτήσει δαπάνες του έργου από τους διαθέσιμους Πόρους του Ταμείου, μετά από
σχετική απόφαση του Δ.Σ. του.
Παρακαλούμε να εγκρίνετε



την αποδοχή εκτέλεσης του έργου που εγκρίθηκε από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του
προγράμματος INTERREG EUROPE, με τίτλο «Enhancing scalable innovations and new
business models based on urban farming ecosystem values» («Ενίσχυση των καινοτόμων και
νέων επιχειρηματικών μοντέλων που στηρίζονται στις αξίες τις αστικής γεωργίας») και
ακρωνύμιο CityZen» κατά την παραπάνω ανάλυση,



εκχωρώντας την αρμοδιότητα διαχείρισης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, όπως
περιγράφεται παραπάνω (αρ. 7).

και να εισηγηθείτε σχετικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
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2. την αριθμ. 1656/16-07-2019(Α.Δ.Α.:Ω1ΞΔ7ΛΛ-ΛΑΨ)
Επιτροπής Π.Κ.Μ..

Απόφαση

της

Οικονομικής

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ήταν προσωρινά απών ο κ. Δ. Ανδρέου.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου που εγκρίθηκε από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία
του προγράμματος INTERREG EUROPE, με τίτλο «Enhancing scalable innovations and new
business models based on urban farming ecosystem values» («Ενίσχυση των καινοτόμων και
νέων επιχειρηματικών μοντέλων που στηρίζονται στις αξίες τις αστικής γεωργίας») και
ακρωνύμιο CityZen», κατά την παραπάνω ανάλυση, εκχωρώντας την αρμοδιότητα
διαχείρισης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
i) Για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου, το ΠΤΑ ΚΜ θα συνεργάζεται καθ’
όλη τη διάρκειά του, με την Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, θα προκηρύσσει και θα αναθέτει τις δράσεις του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην εγκεκριμένη πρόταση (Application Form), αλλά και τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανονισμούς και την κείμενη νομοθεσία.
ii) Η Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, λόγω της αρμοδιότητας της στο αντικείμενο του έργου και μέσω των στελεχών της στην Ομάδα Έργου, θα
σχεδιάζει, θα προγραμματίζει και θα συμμετέχει στην υλοποίηση των δράσεων του έργου
που άπτονται της υλοποίησης του φυσικού του αντικειμένου, με τη συνεργασία του ΠΤΑ
ΚΜ. Επίσης ορίζεται ως η ωφελούμενη Υπηρεσία από το έργο στην οποία και θα τηρούνται
και θα αξιοποιούνται όλα τα παραδοτέα του (μελέτες, εκθέσεις, κ.α.).
iii) Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιεί όλες τις
πληρωμές που αφορούν στο έργο και θα μεριμνά για την εξασφάλιση των απαραίτητων
κονδυλίων από την ευρωπαϊκή συμμετοχή. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, δύναται να
προχρηματοδοτήσει δαπάνες του έργου από τους διαθέσιμους Πόρους του Ταμείου, μετά
από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του.
Παρών ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Ε. Σαρηγιαννίδης, Α. Μπαζδάνης, Π.
Καζαντζίδης, Γ.Καγιάς, Ν. Χρυσομάλλης και Φ. Γραικός.
Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί
Θεοδωρόπουλος, Λ. Τόσκας και Α. Χειμώνας.

σύμβουλοι

κ.κ.

Δ.

Χαραλαμπίδου,

Γ.

Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Δ. Μούρνος, Χ. ΠαλιαδέληΣαατσόγλου, Χ. Μπουφίδου, Β. Ρέβας, Θ. Ιγνατιάδης, Ε. Σαραντίδου και Ε. Γεωργάκη –
Κόλλια.
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ
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