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Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βεροιας με τίτλο
«Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Βέροιας» η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ.
Ο Περιφερειάρχης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας



Έχοντας υπόψη:
Το άρθρο 3 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) για τη σύσταση και συγκρότηση των περιφερειών.



Το άρθρο 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) σχετικά με τις αρμοδιότητες των περιφερειών.



Την υπ’ αριθ. 9752/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά με την
επικύρωση του αποτελέσματος των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και 25ης Μαΐου 2014, για την ανάδειξη
των περιφερειακών αρχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,



Το Νόμο 4314/2014 (ΦΕΚ Α/265/23-12-2014) για την Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα το άρθρο 13 παρ.
7η όπως ισχύει.



Την με αριθμό C(2014) 10167 final/18/12/2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
έγκριση ορισμένων στοιχείων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρικής Μακεδονίας»
για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο
πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI
2014GR16M2OP002).



Την με Α.Π. 81166/ΕΥΣΣΑ 1778/28-7-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού για τον «Σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση των εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής
Ανάπτυξης των ΕΠ της ΠΠ 2014-2020».



Την με Α.Π. 40134/ΕΥΘΥ 373/12-4-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού «Οδηγίες για την διαχείριση και εφαρμογή των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής
Ανάπτυξης».



Την με Α.Π. 5195/1-8-2016 Έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας μέσω γραπτής διαδικασίας, της Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας 2014-2020 για τις Ολοκληρωμένες Δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης και των κριτηρίων επιλογής
των σχεδίων ΣΒΑΑ.



Την με αρ.πρ. 5698/31-8-2017 πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων με τίτλο «Ολοκληρωμένες χωρικές
επενδύσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πλην
Θεσσαλονίκης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.



Το με αριθμ. πρωτ. 227/18-1-2017 (οικ. 1378/17-1-2017 ) έγγραφο του Δήμου Βέροιας με την
υποβληθείσα Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Βέροιας – Στάδιο Α΄.
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Το με αρ. πρωτ. 1586/10-3-2017 έγγραφο της ΕΥΔ με τον Πίνακα Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων
της Πρόσκλησης με τίτλο «Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στα αστικά
κέντρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πλην Θεσσαλονίκης»



Το με αριθμ.πρωτ. 2763/16-5-2017 (οικ. 13480/15-5-2017) έγγραφο του Δήμου Βέροιας με την
υποβληθείσα Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Βέροιας – Στάδιο Β΄.



Το με αρ. πρωτ. 3309/21-6-2017 έγγραφο της ΕΥΔ με θέμα Αξιολόγηση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Βέροιας - Στάδιο Β΄, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο
«Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας πλην της Θεσσαλονίκης».



Την με αριθμ.πρωτ. 3437/27-6-2017 (οικ. 22120/26-6-2017) επανυποβληθείσα Στρατηγική Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης Βέροιας.



Την αξιολόγηση της πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βέροιας όπως
αποτυπώνεται στο Φύλλο Αξιολόγησης της Στρατηγικής.



Την με Α.Π. 3586/5-7-2017 σχετική εισήγηση της ΕΥΔ για την έγκριση Στρατηγικής ΒΑΑ.

Αποφασίζει
Την έγκριση των βασικών στοιχείων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) του Δήμου Βέροιας με
τίτλο «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Βέροιας» και προϋπολογισμό Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης
4.204.000,00 €, ο οποίος κατανέμεται μεταξύ των επιλέξιμων ΕΔΕΤ ως εξής: ΕΤΠΑ – 3.300.000,00 € και ΕΚΤ –
904.000,00 €.
Η εν λόγω Στρατηγική συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) στο
πλαίσιο των Αξόνων προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της πρόσβασης της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών
πληροφοριών και επικοινωνιών», 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», 4
«Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς»,
6 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», καθώς και από το Ε.Κ.Τ.
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 8 «Προώθηση της απασχόλησης και
υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού» και 9Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ) του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 και αναλύεται στο
συνημμένο Παράρτημα.
Για την υλοποίηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) του Δήμου Βέροιας θα παρασχεθεί
Τεχνική Βοήθεια έως του ύψους του 5 τοις χιλίοις της εγκεκριμένης συνολικής δημόσιας δαπάνης της ΣΒΑΑ με βάση
τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ

Συνημμένο:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Εγκεκριμένος χρηματοδοτικός πίνακας Στρατηγικής
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Βέροιας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:


Μονάδα Α1-Ι. Καρατζιά, Μονάδα Α2-Χ. Εδιππίδη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Άξονας Προτεραιότητας

TAMEIO

Επενδυτική Προτεραιότητα

Κατηγορία Παρέμβασης (1-123)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΡΑΣΗ

90.000 €
ΑΠ 2: Βελτίωση της
πρόσβασης, της χρήσης
και της ποιότητας των
τεχνολογιών των
πληροφοριών και των

ΕΤΠΑ

2γ) Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για
ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική
μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη,
ηλεκτρονικό πολιτισμό και
ηλεκτρονική υγεία

79 - Πρόσβαση σε πληροφορίες του
δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων
ανοικτών δεδομένων ηλεκτρονικού
πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκών,
ηλεκτρονικού περιεχομένου και

ΑΠ 3: Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των
μικρομεσαίων
επιχειρήσεων

ΕΤΠΑ

3α) Προαγωγή της
επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη
διευκόλυνση της οικονομικής
αξιοποίησης νέων ιδεών και
ενίσχυσης της δημιουργίας νέων
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και
μέσω
θερμοκοιτίδων
επιχειρήσεων
3δ)
Στήριξη
της ικανότητας
των ΜΜΕ

67 - Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη
στην επιχειρηματικότητα και φυτωρίων
επιχειρήσεων [συμπεριλαμβανομένης της
στήριξης σε τεχνοβλαστούς και παράγωγες
εταιρείες (spin offs και spin outs)

3.3.1 Δημιουργία πλατφόρμας ψηφιακού
περιεχομένου για τον θρησκευτικό τουρισμό 3.3.2
90.000,00 € Ψηφιακή πλατφόρμα προβολής της πόλης

192.000 €

63 - Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών
να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, (cluster) και επιχειρηματικών δικτύων κατ’
εθνικές και διεθνείς αγορές, και να εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ
συμμετέχουν σε διαδικασίες
καινοτομίας

102.000,00 €

3.1.2 Ενισχύσεις τοπικών επιχειρήσεων στους
τομείς του τουρισμού (φιλοξενία - εστίαση) και
πολιτισμού - δημιουργικής οικονομίας

3.1.1 Δημιουργία ανοιχτού κέντρου εμπορίου στο
εμπορικό κέντρο της πόλης
90.000,00 €

92.000,00 €
ΑΠ 4: Υποστήριξη της
ΕΤΠΑ
μετάβασης προς μια
οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα σε όλους τους
τομείς

4ε) Προαγωγή στρατηγικών χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
για όλους τους τύπους περιοχών,
ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές,
συμπεριλαμβανομένης της
προώθησης της αειφόρου
πολυτροπικής αστικής κινητικότητας
και των μέτρων προσαρμογής
σχετικά με τον περιορισμό των
επιπτώσεων

43 - Υποδομή για καθαρές αστικές
μεταφορές και προώθησή τους
(συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και
του τροχαίου υλικού)

ΑΠ 6: Προστασία του
περιβάλλοντος και
προώθηση της
αποδοτικότητας των
πόρων

6γ) Διατήρηση, προστασία,
93 - Ανάπτυξη και προβολή δημόσιων
προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής τουριστικών υπηρεσιών
και πολιτιστικής κληρονομιάς

2.2.1 Κοινόχρηστα ποδήλατα πόλης σε δύο
σταθμούς

92.000,00 €

2.926.000 €
ΕΤΠΑ

6ε) Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση 83 - Μέτρα για την ποιότητα του αέρα
του αστικού περιβάλλοντος, για την
ανάπλαση των πόλεων,
αναζωογόνησης και απολύμανσης
των υποβαθμισμένων
περιβαλλοντικά εκτάσεων
(συμπεριλαμβανομένων των προς
ανασυγκρότηση περιοχών), τη
μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
και την προώθηση μέτρων για τον
περιορισμό του θορύβου

348.000,00 €

1.2.1 Τα τείχη της Βέροιας: Η προστασία της πόλης
στους αιώνες της ιστορίας της

1.1.1 Βιοκλιματικό - πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών
στην Παλιά Πόλη της Βέροιας 1.3.1 Βιοκλιματική
διαμόρφωση Πλατείας Δίδυμων Λουτρώνων 1.3.2
Η φύση στο σχολείο: Πράσινες σχολικές αυλές
2.1.1 Υποδομές και ρυθμίσεις για ήπιες μορφές
μετακίνησης σε περιοχές σχολείων
2.578.000,00 €

207.000 €
ΑΠ 8: Προώθηση της
απασχόλησης και
υποστήριξη της
κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού

ΕΚΤ

8iii) Aυτο-απασχόληση,
επιχειρηματικότητα και δημιουργία
επιχειρήσεων

104 - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα
και δημιουργία επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων των καινοτομικών
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων

3.2.1 Εξειδικευμένη τεχνική κατάρτιση σε θέματα
σωστικών εργασιών, συντήρησης και προστασίας
μνημείων και αρχαιολογικών χώρων 3.2.2 Η
βιβλιοθήκη ανοίγει δουλειές: Υποστήριξη ανέργων
207.000,00 €
για πρόσβαση στην αγορά εργασίας 3.2.3
Πρόγραμμα προώθησης της καινοτόμου
επιχειρηματικότητας, με έμφαση στον τουρισμό
και τον πολιτισμό

ΕΚΤ

9iii) Καταπολέμηση κάθε μορφής
διακρίσεων και προώθηση της
ισότητας των ευκαιριών

111 - Καταπολέμηση κάθε μορφής
διακρίσεων και προώθηση των ίσων
ευκαιριών

4.1.3. Ενίσχυση της λειτουργίας του μικτού Κέντρου
122.000,00 € Διημέρευσης Ατόμων με Ειδικές Δεξιότητες του
Σωματείου φίλων ΚΕΜΑΕΔ

9iv) Βελτίωση της πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων της
υγειονομικής περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών γενικού
συμφέροντος

112 - Ενίσχυση της πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής
περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας

4.1.1. Υποστήριξη της λειτουργίας του τμήματος
ημιαυτόνομης διαβίωσης νέων 4.1.2 Υποστήριξη
της λειτουργίας του χώρου προσωρινής φιλοξενίας
ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο ή έχουν άμεση
ανάγκη και του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας του
530.000,00 €
Συλλόγου κοινωνικής Παρέμβασης ¨Ερασμος¨"
4.1.4 Λειτουργία κέντρου υποστήριξης ενηλίκων με
ψυχικές διαταραχές στην πόλη της Βέροιας απο
τον ΣΟΦΨΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

9v) Προαγωγή της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ένταξης σε
κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και
την προώθηση της κοινωνικής
οικονομίας και της οικονομίας της
αλληλεγγύης προκειμένου να
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην

113 - Προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε
κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική
και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην
απασχόληση

697.000 €

ΕΤΠΑ
ΕΚΤ
ΣΒΑΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

4.2.1. Ένταξη ατόμων με προβλήματα ψυχικής
υγείας στην παραγωγική διαδικασία μέσω
ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ.
45.000,00 €

3.300.000,00
904.000,00
4.204.000,00

* Οι δράσεις 3.1.1. και 3.1.2. και 4.2.1. συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 237.000 ευρώ θα υλοποιηθούν από τον ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων που θα επιλεγεί για το ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας 2014-2020.

7/7/2017

