
 

                     

Θέμα : Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου 
Λαρισαίων με τίτλο: «Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. 
και το Ε.Κ.Τ.   

 

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. 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 7α, όπως ισχύει. 

2. Το Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Β/7-6-2010). 

3. Το Π.Δ. 129 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 222/Α/27-12-2010) 

4. Την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής με αριθμό C(2014)10183 final/18-12-2014 που αφορά 
την έγκριση του Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 (κωδ. CCI 
2014GR16M2OP003). 

5. 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». 

6. 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». 

7. Την με αρ. πρωτ. 2917/22-07-2016 Απόφαση Έγκρισης κριτηρίων επιλογής πράξεων του ΠΕΠ 
Θεσσαλίας 2014-2020, 4η Γραπτή Διαδικασία με την οποία εγκρίθηκαν από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 – 2020 η εξειδίκευση και τα κριτήρια επιλογής των 
Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Θεσσαλίας 2014 – 2020. 

8. Την με αριθμ. πρωτ. 3175/19-08-2016 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής 
Βιώσιμης Αστικής  Ανάπτυξης (BAA), στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ Α’  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Ταχ. Δ/νση: 
 
Πληροφορίες: 
Τηλ.: 
Fax : 
E-mail: 

Παπαναστασίου & Βελή,  
41222 Λάρισα                  
Κ. Πούλιου 
2413 505126 
2410 287408 
apouliou@mou.gr  
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9. Τη με αρ. πρωτ. 60530/19-09-2016 (ΕΥΔ 3528/20-09-2016) υποβληθείσα Στρατηγική ΒΑΑ του 
Δήμου Λαρισαίων   

10. Το με αρ. πρωτ. 1204/20-03-2017 έγγραφο παρατηρήσεων της ΕΥΔ  για τη Στρατηγική Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Λαρισαίων. 

11. Το με αρ. πρωτ. 23295/10-04-2017 (ΕΥΔ 1428/11-04-2017) έγγραφο του Δήμου Λαρισαίων με το 
οποίο ζητήθηκε παράταση για την υποβολή της επικαιροποιημένης Στρατηγικής ΒΑΑ και το με αρ. 
πρωτ. 1463/20-04-2017 έγγραφο της ΕΥΔ με το οποίο το παραπάνω αίτημα έγινε αποδεκτό, 

12. Το με αρ. πρωτ. 30362/12-05-2017 (ΕΥΔ 1676/12-05-2017) έγγραφο του Δήμου Λαρισαίων με το 
οποίο επανυποβλήθηκε η υπόψη Στρατηγική ΒΑΑ, 

13. Το με αρ. πρωτ. 2608/28-08-2017 έγγραφο της ΕΥΔ με το οποίο η υπόψη Στρατηγική ΒΑΑ έγινε 
αποδεκτή με παρατηρήσεις, σύμφωνα με το συνημμένο σε αυτό πρακτικό αξιολόγησης. 

14. Το με αρ. πρωτ. 63968/21-9-2017 έγγραφο του Δήμου Λαρισαίων με τις συνημμένες σε αυτό 
Αποφάσεις  με αρ. 1679/2016 και  2254/2017 για την Σύσταση Ομάδας Αξιολόγησης της 
Στρατηγικής ΒΑΑ. 

15. Την τελική αναμορφωμένη πρόταση της Στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Λαρισαίων που υποβλήθηκε 
με τη με αρ. πρωτ. 67382/05-10-2017 έγγραφο του φορέα και τη συνημμένη σε αυτό Απόφαση  
με αρ. 655/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση του τελικού Σχεδίου της Στρατηγικής 
ΒΑΑ  

16. Την αξιολόγηση του πρότασης Στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Λαρισαίων όπως αποτυπώνεται στο 
Φύλλο Αξιολόγησης της Στρατηγικής.  

17. Την με αρ πρωτ. 3031/10-10-2017 σχετική εισήγηση της ΕΥΔ για την έγκριση της υπόψη 
Στρατηγικής ΒΑΑ.   

 

Αποφασίζει  

Την έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) του Δήμου Λαρισαίων με τίτλο «Η 
ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» και προϋπολογισμό Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 15.009.429 € 
(13.448.000 ευρώ ΕΤΠΑ και 1.561.429 ευρώ ΕΚΤ).  

 

Η εν λόγω Στρατηγική συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) 
στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2β και 3, καθώς και από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2α του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020» και αναλύεται στο 
συνημμένο Παράρτημα. 

 

Ειδικοί Όροι 

• Οι Πράξεις της ΒΑΑ κρίνονται ως κατ’ αρχήν επιλέξιμες στις Επενδυτικές Προτεραιότητες που 
προτείνονται βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο Δελτίο Έργου. Επιμέρους θέματα, 
όπως επιλεξιμότητας του συνόλου του προτεινομένου Φυσικού Αντικειμένου κάθε Πράξης, παραγωγής 
εσόδων, εμπλοκής κρατικών ενισχύσεων, λειτουργικότητας, επικάλυψης σκοπιμότητας από Πράξεις που 
υλοποιούνται ήδη ή έχει δρομολογηθεί η υλοποίηση τους μέσω άλλων χρηματοδοτικών μέσων, 
αρμοδιότητας προτεινόμενου φορέα υλοποίησης,  βιωσιμότητας υποδομών, απαιτούμενων προϋποθέσεων  
στελέχωσης και βιωσιμότητας δομών μετά την λήξη περιόδου συγχρηματοδότησης όπου απαιτείται, καθώς 
και ωριμότητας, θα εξετασθούν κατά την υποβολή τους για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 
που θα ακολουθήσει την έγκριση της Στρατηγικής.     

• Οι προϋπολογισμοί των πράξεων της ΒΑΑ για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, είναι 
οι προβλεπόμενοι στην υπόψη Στρατηγική και όπως εγκρίνονται με την παρούσα Απόφαση από την 
Υπηρεσία μας. Τυχόν διαφοροποιήσεις προϋπολογισμών πράξεων που θα προκύψουν κατά την υποβολή 
τους για ένταξη στο ΠΕΠΘ, θα εξετάζονται διακριτά, στο πλαίσιο του συνολικού Π/Υ της ΒΑΑ καταρχήν, 
των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του ΠΕΠΘ και της αιτιολογίας μεταβολής τους.   
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• Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της Στρατηγικής εξασφαλίζεται με τα έργα / δράσεις που εγκρίνονται 
στη ΒΑΑ. Για τα «λοιπά έργα» που περιλαμβάνονται στη Στρατηγική, δεν αναλαμβάνεται καμία 
χρηματοδοτική δέσμευση και εναπόκειται στην Αστική Αρχή η εξέτασή δυνατότητας χρηματοδότησης 
τους.   

• Δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης και προώθησης σε απασχόληση (ΕΚΤ) θα ακολουθούν 
υποχρεωτικά τους κανόνες του ΠΕΠΘ και κρατικών ενισχύσεων ή ΥΓΟΣ, ως προς το στοχευμένο και 
ολοκληρωμένο χαρακτήρα τους. Δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας (9v) και αντίστοιχες στο Θ.Σ. 8, 
θα ακολουθούν τους σχετικούς κανόνες και με διαχείριση δια του ΕΦΔ όπως θα οριστεί στο ΠΕΠΘ 
οριζόντια γι΄αυτές.      

 Η Διαχείριση της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας» – 
ΕΤΠΑ χρηματοδότηση από τον Θ.Σ. 3, θα γίνει κατ’  αναλογία των λοιπών δράσεων του Θ.Σ.3 στο ΠΕΠΘ. 

• Η Στρατηγική παρακολουθείται σε ετήσια βάση. Επικαιροποίηση ή τροποποίησης αυτής ως προς τα 
περιλαμβανόμενα έργα / δράσεις της ΒΑA και εφόσον απαιτηθεί αιτιολογημένα, μπορεί να εξεταστεί μετά 
την πρώτη ετήσια έκθεση παρακολούθησης. Ειδικά για τις δράσεις ΕΚΤ, η οριστικοποίησή τους στο ΠΕΠΘ, 
θα γίνει με τήρηση των αρχών διαχείρισης πράξεων ΕΚΤ.   

 

 

 

 

Κοινοποίηση :  
Δήμος Λαρισαίων 
-Γραφείο Δημάρχου 
-Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού  

 

Συνημμένο: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:  
Εγκεκριμένος χρηματοδοτικός πίνακας Στρατηγικής 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Λαρισαίων  
 

Εσωτερική Διανομή 
Μονάδες Α, Β1, Β2, Γ 

Ο Περιφερειάρχης ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  

Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Λαρισαίων 

με τίτλο: «Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» 

ΑΞΟΝΑΣ 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με 
αιχμή την καινοτομία και αύξηση της Περιφερειακής Προστιθέμενης Αξίας. 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

(ενδεικτική 
κατανομή) 

ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ 

3α, 3γ, 3δ   - 1.000.000 
Ενίσχυση επιχειρήσεων εντός 

της περιοχής παρέμβασης  
ΣΒΑΑ Λάρισας 

- 

 
ΑΞΟΝΑΣ 3: Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον (ΕΤΠΑ) 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

(ενδεικτική 
κατανομή) 

ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ 

4ε  Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, 

ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου 
πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων 

προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των 
επιπτώσεων 

023 Περιβαλλοντικά μέτρα που 
στοχεύουν στη μείωση και/ή την 

αποφυγή εκπομπών αερίου 
θερμοκηπίου (συμπεριλαμβανομένης 

της επεξεργασίας και αποθήκευσης 
του μεθανίου και κομποστοποίησης) 

3.300.000 
Δίκτυο δρόμων ήπιας 

κυκλοφορίας 
 Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας 

6ε Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την 

αναζωογόνηση και την απολύμανση των 
υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων 

(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση 
περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και 

την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του 
θορύβου 

023 Περιβαλλοντικά  
μέτρα που στοχεύουν στη μείωση 

και/ή την αποφυγή εκπομπών αερίου 
θερμοκηπίου (συμπεριλαμβανομένης 

της επεξεργασίας και αποθήκευσης 
του μεθανίου και κομποστοποίησης) 

1.150.000 
Ανάπλαση της περιοχής 

παρέμβασης, άρση 
ασυνεχειών και προώθηση 

των ήπιων μορφών 
μετακίνησης 

 Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου 

πεζοδρόμων και ποδηλατικών 

διαδρομών  

 Σύστημα διαχείρισης πεζοδρόμων 

 Ανάπλαση περιοχής τάφρου Ι1 και 

πεζογέφυρα Νέας Σμύρνης 

*Στα έργα συμβάλουν ίδιοι πόροι του 
Δήμου Λαρισαίων 

090 Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια 1.700.000 

094. Προστασία, ανάπτυξη και 
προβολή στοιχείων δημόσιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς 
5.300.000 

Ολοκλήρωση υποδομών 
πολιτισμού και  

δημιουργία / ανάδειξη 
τουριστικού προϊόντος 

 Ολοκλήρωση του προσκηνίου 

πολιτισμού 

 Δημιουργία σημείου πολιτιστικού 

διασύνδεσης – Γενί Τζαμί 
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ΑΞΟΝΑΣ 2β: Υποδομές στήριξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (ΕΤΠΑ) 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

(ενδεικτική 
κατανομή) 

ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ 

9α  Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές 
υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή 
και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον 

αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, 
προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της 

πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού 
χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση 

από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της 
κοινότητας 

055 Άλλες κοινωνικές υποδομές που 
συμβάλλουν στην περιφερειακή και 

τοπική ανάπτυξη 
998.000 

Βελτίωση των κοινωνικών και 
οικονομικών παραμέτρων στο 

πλαίσιο δράσεων 
αναβάθμισης του αστικού 

περιβάλλοντος και βελτίωση 
της προσβασιμότητας των 

εμποδιζόμενων ατόμων 

 Μελέτη βελτίωσης προσβασιμότητας 

ΑμεΑ 

 Έργα για βελτίωση προσβασιμότητας 

δημοτικών κτηρίων και κοινοχρήστων 

χώρων 

 Εξοπλισμός ΚΔΑΠ ΑμεΑ 

 Μετατροπή παιδικών χαρών για 

λειτουργία και για παιδιά ΑμεΑ 

 Αναβάθμιση και εξοπλισμός δομής 

φιλοξενίας αστέγων 

 Κέντρο Ανοιχτής Υποστήριξης για 
παιδιά με σύνδρομο DOWN 

 
ΑΞΟΝΑΣ 2α: Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση (ΕΚΤ) 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

(ενδεικτική 
κατανομή) 

ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ 

8iii Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων 

πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

104 Αυτοαπασχόληση, 
επιχειρηματικότητα και δημιουργία 

επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των καινοτομικών πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

420.000 
Στήριξη της απασχόλησης 

εντός της περιοχής 
παρέμβασης 

 Κατάρτιση, συμβουλευτική, πρακτική 

και προώθηση στην απασχόληση 

8v Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων 
και των επιχειρηματιών στις αλλαγές 

106 Προσαρμογή των εργαζομένων, 
των επιχειρήσεων και των 

επιχειρηματιών στις αλλαγές 
530.000 

Αναδιοργάνωση 
επιχειρήσεων εντός της 
περιοχής παρέμβασης 

 Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων εντός 

της περιοχής παρέμβασης 

9ii Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 

110 Κοινωνικοοικονομική 
ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 
411.428,57 

Δράσεις κοινωνικής 
ενσωμάτωσης 

περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων 

 Λειτουργία δομής φιλοξενίας 

αστέγων 

9v Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και 
της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές 
επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 
απασχόληση 

111 Καταπολέμηση κάθε μορφής 
διακρίσεων και προώθηση των ίσων 

ευκαιριών 
200.000 

Ενίσχυση της Κοινωνικής 
Οικονομίας εντός της Περιοχής 

Παρέμβασης του  
ΣΒΑΑ Λάρισας 

 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 
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