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ΘΕΜΑ: Έγκριση η μη υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης
«Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 701 στο Εργοχώρι Δήμου Βέροιας» στα
πλαίσια πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου, δέσμευση του Δημοτικού
Συμβουλίου για την κάλυψη του επί πλέον ποσού από την χρηματοδότηση, μέχρι
του ορίου του προϋπολογισμού του έργου και
εξουσιοδότηση του Δημάρχου
για την υπογραφή οπουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί για την υποβολή της
πρότασης
ΣΧΕΤ.: Η αρ. 7035/02.12.2019 πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Πράσινου
Ταμείου στον άξονα προτεραιότητας 1(Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019»
στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»
2019-2020»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Με την πιο πάνω σχετική πρόσκληση ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, κάλεσε το
σύνολο των Δήμων της χώρας, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τον
Οδηγό
Διαχείρισης
Χρηματοδοτικού
Προγράμματος:
«ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019 - 20120, Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.
1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019».
Η πρόσκληση είναι η πρώτη από τις δύο προβλεπόμενες στο πλαίσιο του
ολοκληρωμένου χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού
Ισοζυγίου» του άξονα προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση» για τα έτη 2019 –
2020. Η δεύτερη Πρόσκληση αναμένεται να εκδοθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του
2020.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ήταν η 8η Μαΐου 2020. Η
προθεσμία αυτή παρατάθηκε μέχρι την 26η Ιουνίου τρέχοντος έτους.
Αναπόσπαστο κομμάτι της Πρόσκλησης αποτελεί ο Οδηγός Διαχείρισης του
Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019 – 2020
Α΄ Πρόσκληση Δεκέμβριος 2019, Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.1) «Αστική
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
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Αναζωογόνηση 2019», όπου δίνονται αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα για την
υποβολή προτάσεων. Σύμφωνα με τον οδηγό αυτό η τεχνική υπηρεσία του Δήμου
ολοκληρώνει μελέτη.
Κάθε Δήμος δύναται να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για ένταξη σε ένα μόνο
από τα Μέτρα του προγράμματος.
Διευκρινίζεται ότι μία πρόταση μπορεί να περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε
περισσότερους του ενός χώρους. Εάν ένας Δήμος υποβάλλει προτάσεις σε δύο
διαφορετικά Μέτρα, ή περισσότερες από δύο προτάσεις στο ίδιο Μέτρο, οι αιτήσεις
δεν θα εξετάζονται.
Το προβλεπόμενο «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο» διαμορφώνεται
ανάλογα με το πληθυσμιακό μέγεθος του Δήμου σε συνάρτηση με τα Μέτρα του
Χρηματοδοτικού Προγράμματος.
Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ύψος του «αιτούμενου ποσού χρηματοδότησης» δεν
μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά
δικαιούχο».
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί το ίδιο έργο δύο φορές και από
δύο διαφορετικές Προσκλήσεις του Πράσινου Ταμείου, καθώς κάτι τέτοιο θα
καταστρατηγούσε τους όρους των αντίστοιχων προσκλήσεων.
Σύμφωνα με τον οδηγό διαχείρισης του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 ,
το «ανώτατο ποσό
χρηματοδότησης ανά δικαιούχο» του προγράμματος κλιμακώνεται με βάση τα
πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου ως ακολούθως:
i. Για το Μέτρο 1 το ανώτατο ύψος χρηματοδότησης ανά δικαιούχο διαμορφώνεται
από τον τύπο Χ1= (200.000+Π*5)*σΑΠ
ii. Για το Μέτρο 2 το ανώτατο ύψος χρηματοδότησης ανά δικαιούχο διαμορφώνεται
από τον τύπο Χ2= (200.000+Π)*0,8
Όπου:
Π = ο Μόνιμος ή εναλλακτικά ο Πραγματικός - de facto Πληθυσμός του Δήμου,
βάσει της επίσημης απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011 (ΦΕΚ 698/Β/2014, / (ΦΕΚ
699/B/2014). http://www.statistics.gr/el/2011-census-pop-hous).
σΑΠ = συντελεστής Αστικής Πυκνότητας, ο οποίος διαμορφώνεται σε:
Πειραιώς και Θεσσαλονίκης (οι οποίοι θεωρούνται ως αμιγώς αστικοί),
και
Με τα δεδομένα αυτά ο Δήμος Βέροιας, μπορεί να χρηματοδοτηθεί για προτάσεις που
αφορούν στο μέτρο 1 με το ποσό των:
(200.000,00+66.547*5)*1= 532.735,00
και με το ποσό των :
(200.000,00+66.547)*0,8=213.237,60€ εφόσον η πρόταση θα αφορά στο μέτρο 2.
Α. Το τελικό ποσό ένταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει:
ιστικού Προϋπολογισμού των έργων για έργα του Μέτρου 2.
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Ο Άξονας Προτεραιότητας του Χρηματοδοτικού Προγράμματος περιλαμβάνει δύο
(2) μέτρα ως εξής:
Μέτρο 1. Σύνθετες αστικές αναπλάσεις
Επιλέξιμες δράσεις στο Μέτρο 1:
1.1. Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου
1.2. α. Αποκατάσταση /επανάχρηση δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ως
διατηρητέα, μνημεία ή έργα τέχνης.
β. Συνδυασμός των δράσεων 2.6 και 2.7 του Μέτρου 2
Μέτρο 2. Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο
Επιλέξιμες δράσεις στο Μέτρο 2:
2.1. Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.
2.2. Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων
πρασίνου.
2.3. Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδικών χαρών.
2.4. Βελτίωση και συμπλήρωση υφιστάμενων δικτύων κοινόχρηστων χώρων
πρασίνου, κυρίως μέσω φυτεύσεων και βελτίωσης των σχετικών υποδομών.
2.5.
Αισθητική,
λειτουργική,
περιβαλλοντική
αναβάθμιση,
διεύρυνση,
ανακατασκευή, πεζοδρόμων ή και πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών τους, για τη
δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών με πρόνοια και για εμποδιζόμενα άτομα, σε κάθε
περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.
2.6. Αναβάθμιση ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική σχολικών κτιρίων και των
υπαίθριων χώρων αυτών. Η επέκταση της δομημένης επιφάνειας δεν θεωρείται
επιλέξιμη δράση.
2.7. Ανακαίνιση και διαμόρφωση κτιρίων ιδιοκτησίας Ο.Τ.Α. με στόχο την
επανάχρησή τους για την κάλυψη αναγκών εγκατάστασης κοινωνικών, πολιτιστικών
ή εν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων,
2.8. Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων ιδιοκτησίας Ο.Τ.Α. σε αξιόλογα
τουριστικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά σημεία της πόλης ή του δήμου, όπως σε
κεντρικές πλατείες, καθώς και κτιρίων κεντρικών αξόνων και παραλιακών μετώπων,
2.9. Διαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων, υπαίθριων με
βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και υλικά καθώς και υπόγειων.
2.10. Απομάκρυνση επικίνδυνων αποβλήτων (π.χ. αμιάντου) από σχολικές
εγκαταστάσεις και δημόσια κτίρια σε πολεοδομικά ευαίσθητες περιοχές.
Ο Δήμος Βέροιας είναι κύριος έκτασης στον συνοικισμό Εργοχωρίου που
καταλαμβάνει όλο το Ο.Τ. 701 και είναι χαρακτηρισμένη «ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ».
Το Ο.Τ. έχει οριοθετηθεί με την διάνοιξη και ασφαλτόστρωση των οδών. Υπάρχουν
διάσπαρτες φυτεύσεις.
Με την μελέτη , ο χώρος διαμορφώνεται πλήρως, με διαδρόμους ,καθιστικά,
φυτεύσεις , όργανα γυμναστικής κ.λ.π., ώστε να παραχωρηθεί προς χρήση στους
πολίτες κατά το δυνατό άρτια και καλαίσθητα αναπλασμένος.
Η πράξη θα υποβληθεί προς χρηματοδότηση στο Μέτρο 2: Παρεμβάσεις στον αστικό
χώρο, στο υπομέτρο 2.1. Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και χώρων
πρασίνου.
Το ανώτατο ποσό που δύναται να λάβει ο Δήμος στο μέτρο αυτό είναι, όπως
υπολογίστηκε πιο πάνω, 213.237,60€ και όχι περισσότερο από το 80% του
Οριστικού Προϋπολογισμού .
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Ο προϋπολογισμός του έργου, όπως αναλύεται στην μελέτη που συνέταξε η Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ανέρχεται στα 263.000,00€ με τον ΦΠΑ. Το
προσδοκώμενο ποσό σε περίπτωση χρηματοδότησης της πράξης θα είναι 263.000,00
* 80%= 210.400€. Το ποσό αυτό είναι κατά τι μικρότερο της δικαιούμενης
χρηματοδότησης (που είναι όπως υπολογίστηκε πιο πάνω 213.237,60)€ .
Το υπόλοιπο ποσό που αναλογεί σε ποσοστό 20% του προϋπολογισμού του έργου ,
ήτοι ποσό 52.600,00€, καλείται ο Δήμος να καλύψει από ίδιους πόρους (
περιλαμβανομένων πόρων από επενδυτικές δαπάνες Δήμων –πρώην ΣΑΤΑ-) .
Μετά τη συμβασιοποίηση του έργου (συνυπολογιζόμενων τυχόν εκπτώσεων), η
χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου για κάθε έργο παραμένει αυτή η οποία έχει
προκύψει ως ποσοστό του αρχικού προϋπολογισμού, έως το ανώτατο ποσό
χρηματοδότησης. Είναι δε δυνατόν να καλύπτει έως το ποσό της σύμβασης, εφόσον
αυτό δεν υπερβαίνει το ποσό ένταξης του Δήμου (σελ. 12 του οδηγού διαχείρισης του
προγράμματος).
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει :
1. για την υποβολή ή μη πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Διαμόρφωση
χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 701 στο Εργοχώρι Δήμου Βέροιας» προς
χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ στον άξονα προτεραιότητας
1(Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019» στο χρηματοδοτικό
πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020»
2. Για την κάλυψη του επί πλέον ποσού από την χρηματοδότηση, μέχρι του
ορίου του προϋπολογισμού του έργου , ήτοι 52.600,00€
3. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή οπουδήποτε εγγράφου
απαιτηθεί για την υποβολή της πρότασης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Πρόσκληση
2. Οδηγός προγράμματος
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