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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ –
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Βέροια 17-10-2019

Αριθ. Πρωτ. : Δ.Υ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ * :

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ? :
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ( :
Fax :
e-mail :

Μητροπόλεως 55 ,
59100 Βέροια
Μ. Γεωργιάδου
2331350586
2331350518
m.georgiadou@veria.gr

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης συγχρηματοδότησης της πράξης «Βελτίωση
αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων», στα
πλαίσια υλοποίησης της εγκεκριμένης «Στρατηγική Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης Βέροιας » (ΣΒΑΑ Βέροιας) και εξουσιοδότηση
του Δημάρχου για την υπογραφή της αίτησης

ΣΧΕΤ.: Η με Κωδικό Πρόσκλησης: 107.6e/Κωδ.Ολοκλ.Στρατ.Χωρ.Αναπτ.: 1006/
Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 2564/Έκδοση: 2/0/Α.Π.: 6044/Θεσσαλονίκη,
05/11/2018 πρόσκληση, του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Με την υπ' αριθ. 3638/7-7-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας, εγκρίθηκε η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου
Βέροιας . Ο Δήμος Βέροιας έχει εντάξει προς χρηματοδότηση δράσεις ύψους
4.204.000,00€.
Η ΣΒΑΑ Βέροιας έχει στόχο την τοπική ανάπτυξη μέσα από το τρίπτυχο «Φύση –
Ιστορία – Φιλοξενία». Προηγούνται τα έργα που εξυπηρετούν στόχους – καταλύτες
για την υλοποίηση της «λογικής της παρέμβασης», δηλαδή: 1) η αξιοποίηση των
ιστορικών τόπων ως τουριστικού κεφαλαίου, 2) η βελτίωση της περιβαλλοντικής
εικόνας της πόλης μέσα από τη μείωση της τροχοφόρας κυκλοφορίας και την
προώθηση της πεζής μετακίνησης, που επίσης θα ωφελήσει την ελκυστικότητα
της πόλης στους επισκέπτες της, 3) η ανάδειξη της Παλιάς Αγοράς ως κέντρο της
τοπικής οικονομίας και ως εν δυνάμει πόλο έλξης των επισκεπτών, και 4) η στροφή
της επαγγελματικής εξειδίκευσης στους τομείς της φιλοξενίας και του πολιτισμού, και
η στήριξη της επιχειρηματικότητας στους τομείς αυτούς. Οι στόχοι αυτοί
συμπληρώνονται με την κοινωνική σκοπιμότητα της ΣΒΑΑ που είναι η προστασία
και στήριξη των ευάλωτων και ευπαθών ομάδων πληθυσμού, σε συνεργασία με τους
φορείς της πόλης που προσφέρουν σημαντικό κοινωνικό έργο. Ιδιαίτερο βάρος
δίνεται στην προστασία της παιδικής ηλικίας και την ίση πρόσβαση των παιδιών στην
εκπαίδευση και στην υγεία.

Με την με Κωδικό Πρόσκλησης: 107.6e/Κωδ.Ολοκλ.Στρατ.Χωρ.Αναπτ.: 1006/ Α/Α
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ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 2564/Έκδοση: 2/0/Α.Π.: 6044/Θεσσαλονίκη, 05/11/2018 πρόσκληση,

ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κάλεσε το Δήμο Βέροιας να υποβάλει
προτάσεις έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», στον Άξονα
ΠροτεραιότηταςΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της
αποδοτικότητας των πόρων» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Αστική αναζωογόνηση και βελτίωση
της ποιότητας του αέρα στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Βέροιας».

Οι παρεμβάσεις αυτές αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις του φαινομένου της «αστικής
νήσου θερμότητας», που προκαλείται από τις υποβαθμισμένες ατμοσφαιρικές
συνθήκες σε συνδυασμό με τις ελλείψεις σε πράσινες επιφάνειες εντός του αστικού
ιστού.
Στόχος αυτών των παρεμβάσεων πρόληψης και αποκατάστασης είναι η βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσω της αναβάθμισης της λειτουργίας, της εικόνας
και της ελκυστικότητας της πόλης της Βέροιας.
Ενδεικτικά περιλαμβάνονται στην πρόσκληση οι πράξεις:

 Βιοκλιματικό - πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας,

 Βιοκλιματική διαμόρφωση Πλατείας Δίδυμων Λουτρώνων,

 Η φύση στο σχολείο: Πράσινες σχολικές αυλές,

 Υποδομές και ρυθμίσεις για ήπιες μορφές μετακίνησης σε περιοχές
σχολείων.

με συνολικό προϋπολογισμό 2.578.000,00€.
Ο Δήμος Βέροιας ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση θα υποβάλλει σταδιακά τις
προτάσεις του.
Ήδη έχει «ωριμάσει» την μελέτη «Βελτίωση αστικής κινητικότητας σε περιοχές
σχολικών συγκροτημάτων» που αντιστοιχεί στην πράξη «Υποδομές και ρυθμίσεις
για ήπιες μορφές μετακίνησης σε περιοχές σχολείων» της πρόσκλησης.
Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις στις οδούς που περιβάλλουν σχολικά
συγκροτήματα και τις συμβολές αυτών. Συγκεκριμένα προτείνονται αναπλάσεις,
πεζοδρομίων με ψυχρά υλικά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στην
Αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων
στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων
και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας»
(ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2302 Β/ 16 Σεπτεμβρίου 2013).
Τα σχολικά συγκροτήματα , όπου υιοθετήθηκαν λύσεις , είναι αυτά των 12ου

Δημοτικού Σχολείου, 5ου Δημοτικού Σχολείου, 8ου Δημοτικού Σχολείου και 2ου

Γυμνασίου, στα οποία αναβαθμίζεται και ο αύλειος χώρος μα την υλοποίηση της
πράξης «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών (5ο , 8ο, και 12ο Δημοτικά
Σχολεία και 2ο Γυμνάσιο Βέροιας» (με τον τρόπο αυτό αποδεικνύεται η συνέργεια
των πράξεων ούτως ώστε να εφαρμοστεί η ΣΒΑΑ) .
Εκτός από το προφανές όφελος της εξασφάλισης ασφαλών συνθηκών στην πεζή
μετακίνηση των παιδιών, με την υλοποίηση του έργου θα υπάρχει σημαντική μείωση
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής εικόνας
της πόλης καθώς και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και προώθηση καλών
πρακτικών μετακίνησης των παιδιών και νέων.

Ο προϋπολογισμός του έργου κυμαίνεται στα 960.000,00 με τον ΦΠΑ.
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Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει :
1. Την έγκρισή της υποβολής πρότασης συγχρηματοδότησης της πράξης

«Βελτίωση αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών
συγκροτημάτων» προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», στον Άξονα
ΠροτεραιότηταςΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της
αποδοτικότητας των πόρων» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Αστική αναζωογόνηση
και βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή παρέμβασης της
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Βέροιας»

2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της αίτησης
συγχρηματοδότησης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
Συνημμένα:
1.- Η πρόσκληση του θέματος
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