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1. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
ΔΗΜΟΣ ………………..

Πόλη:

Ταχ. Διεύθυνση:

Ημερομηνία:

Πληροφορίες:

Αρ. Πρωτ.:

ΒΙΩΣΙΜΗΣ

Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:

Προς:

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΑΑ)
ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020
Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. …….… Πρόσκλησης, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Θεσσαλίας για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, υποβάλλουμε
πρόταση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)
με τίτλο «…………………………………………………………………………………………..»
για την Περιοχή Παρέμβασης ……………………………………….
του Δήμου ………………………….
Αστική Αρχή

……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

Ονοματεπώνυμο & Τίτλος/Θέση του

……………………………………………………………………..

Νομίμου Εκπροσώπου της Αστικής

……………………………………………………………………..

Αρχής

……………………………………………………………………..

Στοιχεία του Νομίμου Εκπροσώπου

Διεύθυνση: Οδός ………………….… Αριθμός………

της Αστικής Αρχής

Τηλέφωνο: ………………….… Fax: …………….……

ΤΚ……….

E - Mail: ……………………………
Ονοματεπώνυμο & Τίτλος/Θέση του

……………………………………………………………………..

Υπεύθυνου για το συντονισμό της

……………………………………………………………………..

εφαρμογής της Στρατηγικής

……………………………………………………………………..

Στοιχεία

του

συντονισμό
Στρατηγικής

Υπεύθυνου
της

για

εφαρμογής

το

Διεύθυνση: Οδός ………………….… Αριθμός………

της

Τηλέφωνο: ………………….… Fax: …………….……
E - Mail: …………………………
Για την Αστική Αρχή
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
(σφραγίδα - υπογραφή)
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ΤΚ……….

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΠΠ) ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ
Α1. Προσδιορισμός της Περιοχής Παρέμβασης
1. Περιγραφή ορίων περιοχής παρέμβασης (περιμετρικοί δρόμοι ή και
φυσικά όρια, όπως ρέματα, ακτές, κλπ.).
2. Αποτύπωση έκτασης (km2) και μόνιμου πληθυσμού (2001 και 2011) σε
επίπεδο Περιοχής Παρέμβασης (ΠΠ), Αστικής Περιοχής (ΑΠ) και Δήμου.
3. Επισύναψη χάρτη ΠΠ (απεικονίζονται τα όρια της ΠΠ σε απόσπασμα
google earth με την ονοματολογία των βασικών δρόμων και σημαντικά
σημεία αναφοράς της περιοχής).
Α2. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της ΠΠ αναφορικά με τις 5
προκλήσεις του άρθρου 7 του Καν. 1301/2013 για το ΕΤΠΑ
Από τα στοιχεία που θα παρατεθούν πρέπει να απεικονίζεται η υφιστάμενη
κατάσταση ανά πρόκληση και να τεκμηριώνεται η ανάλυση SWOT που
ακολουθεί. Για το σύνολο των παρεχομένων στοιχείων πρέπει να
αναγράφεται η πηγή τους (ΕΛΣΤΑΤ, Επιμελητήρια, ΕΣΥnet, ΟΑΕΔ, κ.α.) ή
να παρατίθεται σχετική τεκμηριωμένη μεθοδολογική προσέγγιση. Η
αναφορά των στοιχείων ανά πρόκληση που ακολουθεί είναι ενδεικτική και
όχι περιοριστική:
1.1 Αποτύπωση Δημογραφικών Χαρακτηριστικών σε επίπεδο ΠΠ, ΑΠ και
Δήμου:
- πληθυσμιακή δυναμική (μεταβολή πληθυσμού, διαχρονική εξέλιξη για
τους δείκτες γήρανσης και εξάρτησης) με βάση τις επίσημες απογραφές
2001 και 2011 της ΕΛΣΤΑΤ
- εκπαιδευτικό επίπεδο (ποσοστό αναλφάβητων, ποσοστό πληθυσμού με
συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ποσοστό μαθητών που δεν
παρακολουθούν συστηματικά την υποχρεωτική εκπαίδευση)
1.2 Ανάλυση SWOT της ΠΠ αναφορικά με τα Δημογραφικά Χαρακτηριστικά
της.
2.1 Αποτύπωση Κοινωνικών Χαρακτηριστικών σε επίπεδο ΠΠ, ΑΠ ή/και
Δήμου στους τομείς:
- Υγείας (πλήθος δομών και αριθμός ωφελούμενων 2015 πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας)
- Πρόνοιας (πλήθος δομών και αριθμός ωφελούμενων 2015 σε α)
φροντίδα ηλικιωμένων και παιδιών (ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ,
Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ) β) άλλων ευάλωτων ομάδων,
γ) ειδικές δράσεις για την αντιμετώπιση της φτώχειας (κοινωνικά
παντοπωλεία, συσσίτια, κέντρα υποδοχής αστέγων, κοινωνικά
φαρμακεία κ.α.)
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- Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού (Αριθμός ατόμων που ανήκουν σε
ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες)
- Εισοδήματος (μέσο φορολογητέο εισόδημα κατοίκων ΠΠ έτους 2012 ή
μεταγενέστερου και μεταβολή του την τελευταία πενταετία)
2.2. Ανάλυση SWOT της ΠΠ αναφορικά με τα Κοινωνικά Χαρακτηριστικά
της.
3.1 Αποτύπωση και Αξιολόγηση Οικονομικών Χαρακτηριστικών σε επίπεδο
ΠΠ, ΑΠ και Δήμου ως προς :
- την απασχόληση (οικονομικά ενεργοί και απασχολούμενοι),
- την ανεργία (διαχρονική εξέλιξη 2001 – 2011), σε συνδυασμό με
διαθέσιμα στοιχεία του ΟΑΕΔ για την τελευταία πενταετία στο επίπεδο
του Δήμου και της Περιφέρειας
- την κλαδική κατανομή των επιχειρήσεων σύμφωνα με την οικονομική
τους δραστηριότητα
- το ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους
της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) ως προς το
σύνολο των επιχειρήσεων
- την διαχρονική δυναμική των επιχειρήσεων για την τελευταία πενταετία
(επιχειρήσεις που έκλεισαν την τελευταία πενταετία)
3.2 Ανάλυση SWOT της ΠΠ αναφορικά με τα Οικονομικά Χαρακτηριστικά
της.
4.1 Αποτύπωση Κλιματικών Χαρακτηριστικών σε επίπεδο ΠΠ, ΑΠ ή/και
Δήμου ως προς:
- Θερμοκρασία, βροχοπτώσεις, επιπτώσεις στις ακτές, κ.α.
- Κυκλοφοριακούς Φόρτους
- Μέση Πυκνότητα Κτιρίων
4.2 Ανάλυση SWOT της ΠΠ αναφορικά με τα Κλιματικά Χαρακτηριστικά της.
5.1 Αποτύπωση Περιβαλλοντικών Χαρακτηριστικών σε επίπεδο ΠΠ, ΑΠ
ή/και Δήμου:
- Δημόσιοι Χώροι Πρασίνου (εμβαδόν σε εκτάρια)
- Ελεύθεροι Κοινόχρηστοι Χώροι (εμβαδόν σε m2)
- Πεζόδρομοι (μήκος σε χλμ.)
- Ποδηλατόδρομοι (μήκος σε χλμ.)
- Αδιάνοικτοι Δρόμοι και μη δημιουργημένοι κοινόχρηστοι χώροι που
προβλέπονται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό
- Επικίνδυνα Κτίρια (αριθμός)
- Εγκαταλελειμμένα / κενά κτίρια (αριθμός) με αξιολόγηση ως προς την
δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης τους
- Κατανάλωση ενέργειας από τον Δήμο στους Ελεύθερους Κοινόχρηστους
Χώρους και στα κτίρια του
- Δυνατότητα μετακίνησης με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
5.2 Ανάλυση SWOT της ΠΠ αναφορικά με τα Περιβαλλοντικά
Χαρακτηριστικά της.
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Α3. Κατευθύνσεις - Προβλέψεις από εγκεκριμένα πλαίσια χωροταξικού
πολεοδομικού σχεδιασμού για την ΠΠ (Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο
(εγκεκριμένο και αναθεωρούμενο), Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, κ.α.)
Α4. Σύνοψη υφιστάμενων στρατηγικών και πολιτικών που σχετίζονται με
την περιοχή παρέμβασης (τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές) και
συμβατότητα τους με το ΠΕΠ
Α5. Ολοκληρωμένα Προγράμματα που υλοποιήθηκαν στην ΠΠ την
τελευταία δεκαπενταετία (Αποτύπωση Περιοχών Εφαρμογής, παρεμβάσεις
και αποτελέσματά τους).
Α6. Ανάλυση SWOT της ΠΠ
Συντάσσεται σε αντιστοίχιση με τις 5 προκλήσεις για την Βιώσιμη Αστική
Ανάπτυξη του άρθρου 7 του Κανονισμού 1301/2013, με βάση τις SWOT
Αναλύσεις των προαναφερόμενων σχετικών επιμέρους ενοτήτων και
λαμβάνοντας υπόψη και το περιεχόμενο των παραπάνω ενοτήτων Α3, Α4
και Α5.

3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ
ΔΟΜΗ ΤΗΣ, ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΤΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ
Β1. Όραμα και στόχοι Στρατηγικής ΒΑΑ
- Παρουσίαση Οράματος και Διατύπωση Στρατηγικής
- Ανάλυση της Στρατηγικής σε επιμέρους ειδικούς στόχους που συνδέονται
σαφώς με τις ανάγκες και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της ΠΠ, όπως
προέκυψαν από την Ανάλυση SWOT αυτής (η Στρατηγική λαμβάνει
υπόψη την κατάσταση στην ΠΠ αναφορικά και με τις 5 προκλήσεις)
- Σύνδεση ειδικών στόχων Στρατηγικής ΒΑΑ με τους στόχους των
σχετικών Περιφερειακών Σχεδίων, όπως RIS3, ΠΕΣΚΕ, κ.α.
Β2. Πηγές Χρηματοδότησης Στρατηγικής ΒΑΑ
Η Στρατηγική ΒΑΑ θα περιλαμβάνει Δράσεις ή/και πράξεις που προτείνεται
να χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ. Επιπρόσθετα, μπορεί να περιλαμβάνει
Δράσεις ή/και πράξεις που θα προταθούν για χρηματοδότηση σε τομεακά
Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020(Ε.Π. «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Ανταγωνιστικότητα –
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», κ.α.), σε πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (Πρόγραμμα URBACT, «Ορίζοντας 2020»(HORIZON 2020), κ.α.)
καθώς και από άλλους πόρους (Πράσινο Ταμείο, Ευρωπαϊκή Τράπεζα
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Επενδύσεων, Ίδιους Πόρους, κ.α.). Το Σχέδιο Χρηματοδότησης, οι πηγές
χρηματοδότησης και το στάδιο χρηματοδότησης των Δράσεων ή/και
πράξεων της Στρατηγικής ΒΑΑ καταγράφεται αναλυτικά στον συνημμένο
Πίνακα 1 «Σχέδιο Χρηματοδότησης Στρατηγικής ΒΑΑ» στο τέλος του
παρόντος.
Επισημαίνεται ότι η Στρατηγική ΒΑΑ πρέπει τεκμηριωμένα και με
πόρους του ΠΕΠ
να αντιμετωπίζει τουλάχιστον 2 από τις 5
προκλήσεις του άρθρου 7 του καν. 1301/2013 (ΕΤΠΑ).
Β3. Σχέδιο Δράσης
Από τις Αστικές Αρχές ζητείται να καταρτίσουν Σχέδιο Δράσης για
το μέρος των Στρατηγικών τους που θα χρηματοδοτηθεί από το
ΠΕΠ, ως τμήμα των, ενδεχομένως, ευρύτερων Στρατηγικών τους,
λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή των διαθέσιμων πόρων όπως αναλύεται
περαιτέρω στην υπόψη Πρόσκληση. Στους πόρους αυτούς δύνανται να
προστεθούν πόροι του ΠΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και
αφορούν στον Άξονα 1 / Θεματικό Στόχο 3 και ειδικότερα σε Ιδιωτικές
Επενδύσεις, εφόσον αφορούν σε δράσεις αναγκαίες για την υλοποίηση των
Στρατηγικών ΒΑΑ. Επίσης, εναλλακτικά και εφόσον αποδεδειγμένα
προκύπτει ανάγκη από την Στρατηγική, μπορεί να γίνει χρήση των πόρων
της Επενδυτικής Προτεραιότητας 7.β του Άξονα 4 του ΠΕΠ.
Το Σχέδιο Δράσης της Στρατηγικής ΒΑΑ πρέπει να αποτελείται από σύνολο
Δράσεων με σαφή συνέργεια και συμπληρωματικότητα μεταξύ τους, οι
οποίες επιδιώκουν να επιφέρουν μακροχρόνια βελτίωση στις υπάρχουσες
συνθήκες της ΠΠ. Η άμεση συσχέτιση / συνέργεια των πόρων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ
είναι απαραίτητη. Επίσης, πρέπει να θέτει ειδικούς στόχους και
αναμενόμενα αποτελέσματα.
Κάθε ειδικός στόχος πρέπει να:
- Συνδέεται με συγκεκριμένα αναμενόμενα αποτελέσματα
- Συμβάλλει στην επίτευξη ειδικού στόχου του ΠΕΠ
- Αναλύεται σε επιμέρους ενδεικτικές Δράσεις.
Κάθε ενδεικτική Δράση συνδέεται με έναν ειδικό στόχο και αφορά σε μία ή
περισσότερες πράξεις οι οποίες είναι σκόπιμο να παρουσιάζουν υψηλό
βαθμό ωριμότητας. Η ανάλυση της πρέπει να περιλαμβάνει:
- Τίτλο
- Επενδυτική Προτεραιότητα του ΠΕΠ στην οποία αντιστοιχεί
- Συνοπτική περιγραφή
- Ενδεικτικές πράξεις
- Δείκτη εκροής (κωδικός, ονομασία, τιμή)
- Δείκτη αποτελέσματος (κωδικός, ονομασία, τιμή)
- Καταγραφή της εντοπισμένης ανάγκης / δυνατότητας της ΠΠ με την
οποία συνδέεται
- Ενδεικτικό (ους) Δικαιούχους.
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Για την παρακολούθηση της προόδου των δράσεων και των αποτελεσμάτων
της Στρατηγικής ΒΑΑ οι Αστικές Αρχές καλούνται να χρησιμοποιήσουν κατά
προτεραιότητα τους αντίστοιχους δείκτες του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 – 2020.
Νέοι δείκτες, πέραν αυτών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εφόσον οι
υπάρχοντες δεν κρίνονται κατάλληλοι.
Για κάθε Δράση πρέπει να υποβληθεί το Δελτίο Δράσης σύμφωνα με το
συνημμένο Υπόδειγμα (Πίνακας 2).
Αντίστοιχα για κάθε επιμέρους πράξη του Σχεδίου Δράσης πρέπει να
συμπληρώνεται το Δελτίο Έργου, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα
(Πίνακας 3).
Είναι σκόπιμο η Αστική Αρχή να προτείνει προς ένταξη στο ΠΕΠ πράξεις
υψηλού βαθμού ωριμότητας. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι το
σύνολο των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να πληροί τις
προϋποθέσεις ένταξης στο ΠΕΠ το αργότερο έως το τέλος Ιουνίου
του 2019 και λαμβάνοντας πάντα υπόψη το απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης της κάθε πράξης.
Ειδικότερα στις δράσεις Ε.Κ.Τ. που θα περιληφθούν στις Στρατηγικές και εν
δυνάμει αφορούν σε «κρατική ενίσχυση» προς ωφελούμενους αλλά και
τυχόν ιδιωτικές επενδύσεις (Άξονα 1 ή 3 (αστικές μεταφορές) του ΠΕΠ) η
Αστική Αρχή πρέπει να περιλάβει στο σχετικό Δελτίο Δράσης, πεδίο
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ», προτάσεις των μεθόδων υλοποίησης τους.
Το σύνολο των Δράσεων πρέπει να απεικονίζεται σύμφωνα με το
συνημμένο Υπόδειγμα (Πίνακας 4).
Β4. Ανάλυση κινδύνων για την υλοποίηση των Δράσεων
Για κάθε ενδεικτική Δράση πρέπει να περιγράφονται οι ενδεχόμενοι
κίνδυνοι για την υλοποίηση της με κατηγοριοποίηση τους (χαμηλός,
μέτριος, υψηλός) και οι ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί η Αστική
Αρχή για τον περιορισμό τους.

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ
ΠΡΑΞΕΩΝ
Διοικητική και Επιχειρησιακή Ικανότητα της Αστικής Αρχής να ανταποκριθεί
στις υποχρεώσεις της ως ΕΦΔ
Τεκμηρίωση Αστικής Αρχής για την ικανότητά της να λειτουργήσει ως ΕΦΔ
για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, σύμφωνα με την Εγκύκλιο με
αρ. πρωτ. 40134/ΕΥΘΥ/373/12-04-2016 της Εθνικής Αρχής Συντονισμού
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5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ1. Μεθοδολογία διαβούλευσης
Καταγράφονται οι διαδικασίες διαβούλευσης που ακολούθησε η Αστική
Αρχή για την κατάρτιση της Στρατηγικής ΒΑΑ. Αναφέρονται οι τεχνικές και
οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν και επισυνάπτονται σχετικά στοιχεία που
την τεκμηριώνουν (παρουσιάσεις, σχετικές δημοσιεύσεις, φωτογραφίες,
κλπ.).
Δ2. Ενημέρωση και ενεργοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων
Περιγράφεται και τεκμηριώνεται η εμπλοκή των αρμόδιων φορέων στην
κατάρτιση της Στρατηγικής (κατάλογος φορέων που συμμετείχαν,
προτάσεις τους, κλπ.).
Καταγράφονται οι διαδικασίες ενεργοποίησης – εμπλοκής των φορέων που
συμμετέχουν στην υλοποίηση της Στρατηγικής κατά το μέρος της που
αφορά στο ΠΕΠ με οποιοδήποτε τρόπο (Δικαιούχος, Φορέας Λειτουργίας,
Κύριος της πράξης, κλπ.) στην υλοποίηση της Στρατηγικής μετά την
έγκριση της. Το σύνολο αυτών των φορέων αποτελεί το εταιρικό
σχήμα της Στρατηγικής ΒΑΑ.

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Περιγράφονται οι διαδικασίες διοίκησης του εταιρικού σχήματος, οι
διαδικασίες παρακολούθησης της υλοποίησης της Στρατηγικής ΒΑΑ και τα
στελέχη των φορέων που θα επιφορτισθούν με την διοίκηση,
παρακολούθηση και υλοποίηση της.
Περιλαμβάνεται ανάλυση των κινδύνων που ενδέχεται να επηρεάσουν την
εφαρμογή της Στρατηγικής ΒΑΑ με περιγραφή του είδους τους (θεσμικοί,
οικονομικοί, κ.α.), την κατηγοριοποίηση τους (χαμηλού, μεσαίου ή υψηλού
κινδύνου). Επίσης περιλαμβάνεται ο προσδιορισμός των βημάτων για τον
περιορισμό της πιθανότητας εμφάνισης τους ή των επιπτώσεις τους.

7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ
Περιγράφονται ανά φάση οι Δράσεις Δημοσιότητας στις οποίες προέβη ή
προτίθεται να προβεί η Αστική Αρχή για την δημοσιοποίηση του
σχεδιασμού, της υλοποίησης και της διάδοσης των αποτελεσμάτων της
Στρατηγικής ΒΑΑ με αναφορά των σχετικών διαδικασιών και του
ενδεικτικού προϋπολογισμού τους.
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Πίνακας 1
Σχέδιο χρηματοδότησης Στρατηγικής ΒΑΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ

Ειδικός
Στόχος

Επενδ. Δράση /
Προτ.
Πράξη

Χρηματοδότηση

Π/Υ Δ.Δ.

Πρόγραμμα Πηγή

Υποσύνολο ΕΤΠΑ
ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Υποσύνολο ΕΚΤ
ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σύνολο ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σύνολο λοιπών
πηγών/προγραμμάτων
Γενικό Σύνολο Στρατηγικής
ΒΑΑ
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Στάδιο
χρηματοδότησης

Πίνακας 2
Δελτίο Δράσης

ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Τίτλος Δράσης
Επενδυτική
Προτεραιότητα του
ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στην
οποία αντιστοιχεί

Συνοπτική περιγραφή
δράσης

Ενδεικτικά Έργα
δράσης

Δείκτης (ες)
Εκροής (ων)

Δείκτης (ες)
Αποτελέσματος

Αναμενόμενη
συμβολή στον ειδικό
στόχο ΒΑΑ
Αναμενόμενη
συμβολή στον ειδικό
στόχο ΠΕΠ Θεσσαλίας
2014-2020
Ανάγκη / δυνατότητα
της ΠΠ που
εξυπηρετείται από
την Δράση
Ενδεικτικός (οι)
Δικαιούχος (οι)
Παρατηρήσεις :
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Πίνακας 3
Δελτίο Έργου

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ
(Τίτλος Έργου ) ...........................................
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση
του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).
Υπάρχει

Δεν υπάρχει

Δεν
απαιτείται

Παραχώρηση

Απαλλοτρίωση

Άλλο:

Αγορά

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)
ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ

ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ

σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και
Αξιολόγηση
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική
Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή
Άδεια Δόμησης
Οριστική Μελέτη
Τεύχη Δημοπράτησης
Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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ΕΧΕΙ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Πίνακας 4
Συγκεντρωτικός Πίνακας Υλοποίησης / Χρονοδιάγραμμα Δράσεων
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚ ΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕ ΩΝ
Α/Α

Τ ί τλ ος Δ ρ ά σης

Έν α ρξ η Λ ήξ η

1.

2.

3.

4.

5.
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Δι ά ρκε ια
(μ ήνε ς)

