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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ –
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Βέροια 03/07/2018

Αρ. πρωτ.: Δ.Υ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ * :

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ? :
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ( :
e-mail :

Μητροπόλεως 55 ,
T.K. 59132 Βέροια
Γ. Κατσαβουνίδου
2331350594
katsavounidou@veria.gr

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη υποβολής τριών (3) προτάσεων χρηματοδότησης για τις πράξεις: 1)
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», 2) «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ» και 3) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ», στα πλαίσια του Μέτρου 19 «ΤΟΠΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2020, έγκριση Τεχνικών Δελτίων, εξουσιοδότηση

του Δημάρχου & δέσμευση για την κάλυψη από τον Προϋπολογισμό του Δήμου του
επιπλέον ποσού (155.000 ευρώ) για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ», σε περίπτωση ένταξης της πράξης στο CLLD/LEADER.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Με την αριθ. Α.Π.: 161/20-04-2018 1η πρόσκληση, o Πρόεδρος της Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER κάλεσε τους
φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

 ΟΤΑ Α & Β βαθμού, και φορείς τους
 Ιδιωτικοί συλλογικοί φορείς ή/και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό

σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται στο
τοπικό πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

 Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. ή μέλος αυτής

να υποβάλουν προτάσεις χρηματοδότησης πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης 19.2.4. «Βασικές υπηρεσίες
και ανάπλαση χωριών στις αγροτικές περιοχές» του υπομέτρου 19.2, «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
(CLLD/LEADER)» του μέτρου 19 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
(CLLD) – LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2020.

Η δράση εφαρμόζεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και ως περιοχή εφαρμογής ορίζεται το σύνολο
των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων, εκτός από τα πολεοδομικά συγκροτήματα των Δημοτικών
Κοινοτήτων Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας, οι οποίες ξεπερνούν σε πληθυσμό τις 15.000 κατοίκους.
Η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται ενδεικτικά σε
1.520.000,00€ (συγχρηματοδότηση Ε.Γ.Τ.Α.Α. και Εθνικών Πόρων).

Οι υποδράσεις που περιλαμβάνονται στο Τοπικό Πρόγραμμα Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης της
ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., όσον αφορά σε δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις, είναι οι ακόλουθες:
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 19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για
τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί,
αγροτικά ιατρεία). (Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣΑΑ 19.2.4.2_1/M2998597), με συνολική δημόσια
δαπάνη 720.000 ευρώ.

 19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής,
ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές
μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση
περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές). (Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣΑΑ 19.2.4.3_1/M2998597), με
συνολική δημόσια δαπάνη 280.000 ευρώ.

 19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων. (Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣΑΑ
19.2.4.4_1/M2998597)

 19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με
τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς
των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία,
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών/συνεδριακών
κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια). (Κωδικός
Πρόσκλησης ΟΠΣΑΑ 19.2.4.5_1/M2998597), με συνολική δημόσια δαπάνη 330.000 ευρώ.

Ο Δήμος Βέροιας προτίθεται να καταθέσει αιτήσεις χρηματοδότησης για τις κάτωθι τρεις (3) πράξεις:

1) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», προϋπολογισμού
307.520,00 ευρώ, στα πλαίσια της υποδράσης 19.2.4.2 (Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή
επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών
υποδομών). Η σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών εγκρίθηκε με την 368/2018
απόφαση Δ.Σ.

2) «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 435.000,00 ευρώ, στα πλαίσια
της υποδράσης 19.2.4.3 (Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές
αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές
υποδομές μικρής κλίμακας). Η σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών εγκρίθηκε με
την 273/2018 απόφαση Δ.Σ.

3) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ», προϋπολογισμού 148.837,43 ευρώ, που αποτελείται από δύο
υποέργα: α) το τεχνικό έργο «Συντήρηση – Επισκευή – Αναβάθμιση Αίθουσας Πολλαπλών
Χρήσεων Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Νικομήδειας για δημιουργία εκθετηρίου τοπικής πολιτιστικής
κληρονομιάς», προϋπολογισμού 102.000,00 € και β) η προμήθεια «Μετατροπή αίθουσας
πολιτιστικού κέντρου Τοπικής Κοινότητας Νέας Νικομήδειας σε εκθετήριο παλαιών αγροτικών
εργαλείων, εξοπλισμού αγροτικών νοικοκυριών και πολιτιστικής κληρονομιάς περιοχής»,
προϋπολογισμού 46.837,43 €, στα πλαίσια της υποδράσης 19.2.4.5 (Στήριξη για μελέτες,
υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και
αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και
των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών
πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης). Οι σχετικές μελέτες θα
υποβληθούν προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή, αντίστοιχα.

Διευκρινίζεται ότι επειδή ο προϋπολογισμός του Προγράμματος για την υποδράση 19.2.4.3 Στήριξη για
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Σελίδα 3 από 4

επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός
οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας ανέρχεται σε 280.000 ευρώ,
το επιπλέον ποσό για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ» (ήτοι 155.000,00 ευρώ), θα
πρέπει να καλυφθεί – σε περίπτωση ένταξης του έργου για χρηματοδότηση – από τον Δήμο.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, όπως και την σχετική πρόσκληση με τις αναφερόμενες διατάξεις,
παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για:

1. Την έγκριση ή μη υποβολής τριών (3) προτάσεων χρηματοδότησης για τις πράξεις: 1)
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», 2) «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ» και 3) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ», στα πλαίσια του Μέτρου 19 «ΤΟΠΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2020.

2. Την έγκριση των συνημμένων Τεχνικών Δελτίων των ανωτέρω πράξεων.
3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
4. Τη δέσμευση για την κάλυψη από τον Προϋπολογισμό του Δήμου του επιπλέον ποσού

(155.000 ευρώ) για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ», σε
περίπτωση ένταξης της πράξης στο CLLD/LEADER.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Τεχνικών- Προγραμματισμού- Διαφάνειας

& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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