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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ημ/νία: 20-05-2019
Αριθμ. Πρωτ. : 1790

Θέμα : Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρικκαίων
με τίτλο: «ΤΡΙΚΑΛΑ – ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΤΙΣ ΟΧΘΕΣ ΤΟΥ ΛΗΘΑΙΟΥ» η οποία
συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ

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 με αρ. C(2014)10183 final/18-12-2014 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP003), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. C(2017)
847 final /06-12-2017 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με την με αρ.
C(2018)8832 final/12-12-18 όμοια απόφαση.

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.

Τα από 6-11-2017 Αποφάσεις Συμπεράσματα της 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης του
ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014–2020 με τα οποία εγκρίθηκαν η εξειδίκευση και τα κριτήρια επιλογής των
Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
Θεσσαλίας 2014 – 2020 σε Τρίκαλα και Καρδίτσα.
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8.

Την με αριθμ. πρωτ. 937/04-04-2018 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης (BAA), στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και την με αριθμ. πρωτ.
1785/20-05-2019 Επικαιροποίησή της.

9.

Την με αρ. πρωτ. 19979/31-05-2018 (ΕΥΔ 1425/31-05-2018) υποβληθείσα Στρατηγική ΒΑΑ του
Δήμου Τρικκαίων.

10. Το με αρ. πρωτ. 48/10-01-2019 έγγραφο παρατηρήσεων της ΕΥΔ
Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Τρικκαίων.

για τη Στρατηγική Βιώσιμης

11. Το με αρ. πρωτ. 3796/08-02-2019 (ΕΥΔ 514/11-02-2019) έγγραφο του Δήμου Τρικκαίων με το οποίο
επανυποβλήθηκε η υπόψη Στρατηγική ΒΑΑ,
12. Το με αρ. πρωτ. 965/20-03-2019 έγγραφο της ΕΥΔ με το οποίο η υπόψη Στρατηγική ΒΑΑ έγινε
αποδεκτή με παρατηρήσεις, σύμφωνα με το συνημμένο σε αυτό πρακτικό αξιολόγησης.
13. Το με αρ. πρωτ. 9976/30-04-2019 (ΕΥΔ 1579/02-05-2019) έγγραφο του φορέα με το οποίο
υποβλήθηκαν η τελική αναμορφωμένη πρόταση της Στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Τρικκαίων και η
συνημμένη σε αυτό Απόφαση με αρ. 298/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων για την έγκριση
του τελικού Σχεδίου της Στρατηγικής ΒΑΑ
14. Την αξιολόγηση του πρότασης Στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Τρικκαίων όπως αποτυπώνεται στο
Φύλλο Αξιολόγησης της Στρατηγικής.
15. Την με αρ πρωτ. 1789/20-05-2019 σχετική εισήγηση της ΕΥΔ για την έγκριση της υπόψη Στρατηγικής
ΒΑΑ.
Αποφασίζει
Την έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Τρικκαίων με τίτλο
«ΤΡΙΚΑΛΑ – ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΤΙΣ ΟΧΘΕΣ ΤΟΥ ΛΗΘΑΙΟΥ» και προϋπολογισμό
Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 9.890.000 € (8.765.000 ευρώ ΕΤΠΑ και 1.125.000 ευρώ ΕΚΤ).
Η εν λόγω Στρατηγική συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)
στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1 και 3, καθώς και από το ΕΚΤ (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 και υπό το πρίσμα των
εκάστοτε ισχυόντων Κανονισμών, Νομοθεσίας, απαιτήσεων του Συστήματος Διαχείρισης και κεντρικών
κατευθύνσεων.
 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.
 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
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χρηματοδοτική δέσμευση και εναπόκειται στην Αστική Αρχή η εξέταση δυνατότητας χρηματοδότησής
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 ΘΣ
8, θα ακολουθούν τους σχετικούς κανόνες και με διαχείριση δια του ΕΦΔ όπως θα οριστεί στο ΠΕΠΘ
οριζόντια για αυτές.
 Η Διαχείριση της Δράσης «Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ΜΜΕ κατά προτεραιότητα στους
επιλεγμένους τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (υφιστάμενες και υπό σύσταση ΜΜΕ)» –
ΕΤΠΑ χρηματοδότηση από τον ΘΣ 3, θα γίνει κατ’ αναλογία των λοιπών δράσεων του ΘΣ 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.

Ο Περιφερειάρχης ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Κοινοποίηση :
Δήμος Τρικκαίων
-Γραφείο Δημάρχου
-Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Συνημμένο:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Εγκεκριμένος χρηματοδοτικός πίνακας Στρατηγικής
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Τρικκαίων
Εσωτερική Διανομή
Μονάδες Α, Β1, Β2, Γ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Τρικκαίων
με τίτλο: «ΤΡΙΚΑΛΑ – ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΤΙΣ ΟΧΘΕΣ ΤΟΥ ΛΗΘΑΙΟΥ»
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

-

1.000.000

Ενίσχυση των ΠΜΕ και ΜΜΕ
εντός της περιοχής
υλοποίησης της ΣΒΑΑ.

-

ΔΡΑΣΗ

ΠΡΑΞΕΙΣ
 Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας & Πλατείας
Εθνικής Αντίστασης. Ενοποίηση με
Παρόχθια Ζώνη.
 Ανάπλαση Παρόχθιας Ζώνης Ληθαίου
Ποταμού, κατά μήκος της κοίτης του, εντός
του Σχεδίου Πόλης.
 Περιβαλλοντική & Αισθητική Αναβάθμιση
Νότιας Εισόδου Πόλης.
 Επέκταση, Αναβάθμιση Πεζοδρομίων &
Δημιουργία Κυκλικών Κόμβων.
 Ανάπλαση δημοτικού Skate Park στο Χώρο
του Στρατοπέδου Παπαστάθη &
δημιουργία πάρκου εναλλακτικών
δραστηριοτήτων.

 Δημιουργία Εκτεταμένου Δικτύου
Ποδηλατοδρόμων.

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

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

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
(ενδεικτική
κατανομή)

023 Περιβαλλοντικά
μέτρα που στοχεύουν στη μείωση
και/ή την αποφυγή
εκπομπών αερίου θερμοκηπίου
(συμπεριλαμβανομένης της
επεξεργασίας και αποθήκευσης
του μεθανίου και κομποστοποίησης)

7.040.000

Δράσεις Αισθητικής
Ανάπλασης &
Περιβαλλοντικής
Αναβάθμισης για τη
Βελτίωση του Αστικού
Περιβάλλοντος
της Περιοχής Παρέμβασης –
Ανάδειξη Χαρακτηριστικών
Τοποσήμων της
Πόλης των Τρικάλων.

090 Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια

725.000

Δημιουργία Εκτεταμένου
Δικτύου Ποδηλατοδρόμων.
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ΑΞΟΝΑΣ 2α: Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση (ΕΚΤ)
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

104 Αυτοαπασχόληση,
8iii Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και
επιχειρηματικότητα και δημιουργία
δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
των καινοτομικών πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
(ενδεικτική
κατανομή)

ΔΡΑΣΗ

145.000

Στήριξη της απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης και
της αυτοαπασχόλησης εντός
της περιοχής εφαρμογής της
ΣΒΑΑ του Δ. Τρικκαίων

135.000

Αναδιοργάνωση των
επιχειρήσεων εντός της
περιοχής εφαρμογής της
ΣΒΑΑ του Δ. Τρικκαίων

 Αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων εντός
της περιοχής εφαρμογής της ΣΒΑΑ του Δ.
Τρικκαίων

Ενίσχυση της Κοινωνικής &
Αλληλέγγυας Οικονομίας
στην περιοχή παρέμβασης
(πόλη Τρικάλων)

 Ενίσχυση της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας
Οικονομίας

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

106 Προσαρμογή των εργαζομένων,
των επιχειρήσεων και των
επιχειρηματιών στις αλλαγές

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

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

160.000

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

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

220.000

9ii Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

110 Κοινωνικοοικονομική
ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

300.000

9ii Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

110 Κοινωνικοοικονομική
ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

165.000

ΠΡΑΞΕΙΣ
 Στήριξη της απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης και της
αυτοαπασχόλησης εντός της περιοχής
εφαρμογής της ΣΒΑΑ του Δ. Τρικκαίων

 Λειτουργία Κοινωνικού Εστιατορίου

Λειτουργία Κοινωνικού
Εστιατορίου & Ανοικτού
Κέντρου Ημέρας Αστέγων
 Λειτουργία Ανοικτού Κέντρου Ημέρας
Αστέγων

Λειτουργία Κέντρου Ένταξης
Μεταναστών, ως Παράρτημα
στο Κέντρο Κοινότητας του
Δήμου Τρικκαίων

 Λειτουργία Κέντρου Ένταξης Μεταναστών,
ως Παράρτημα στο Κέντρο Κοινότητας του
Δήμου Τρικκαίων
 Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης
Μεταναστών/ Προσφύγων.
 Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης,
πρόληψης.

