ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 27/2016
τακτικής συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης
Αριθµός απόφασης 528/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή Στρατηγικής Αστικής Ανάπτυξης στην πόλη της Κατερίνης, στο πλαίσιο
της πρόσκλησης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020, µε τίτλο «Ολοκληρωµένες
Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στα αστικά κέντρα της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πλην Θεσσαλονίκης»
Σήµερα στις 24 Οκτωβρίου 2016 ηµέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
το Δηµοτικό Συµβούλιο Κατερίνης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα
από την αρ.πρωτ. 48560/20.10.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε
Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 του Ν.3852/2010, καθώς και σε
όλους τους προέδρους των Δηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 παρ.8 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 41 µελών βρέθηκαν παρόντα
τα 33, συµπεριλαµβανοµένου του αναπληρωτή Δηµάρχου που ορίστηκε µε την 61186/17.09.2014
απόφαση δηµάρχου, κ. Χρήστου Λεµονόπουλου. Ο δήµαρχος που κλήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 67
παρ.6 του Ν.3852/2010, απουσίαζε εκτός Κατερίνης για υπηρεσιακούς λόγους.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
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Χαϊλατζίδου Θεοδοσία
Αθανασιάδης Παναγιώτης
Αµοιρίδης Περικλής
Ανανιάδης Σταύρος
Αρβανίτη Μαρία
Βαϊνάς Δηµήτριος
Γαβρίδης Γεώργιος
Γιουµίδης Αλέξανδρος
Δρούγκας Φώτιος
Ελευθεριάδου –Μελετλίδου Ροδή
Ίτσιος Γεώργιος
Καλτσίδης Αλέξανδρος
Κατανάς Νικόλαος
Κεραµιδιώτης Ευστάθιος
Κυραϊλίδης Xρυσόστοµος
Κυριακίδης Γεώργιος
Λεµονόπουλος Χρήστος

Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
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Μακρίδης Νικόλαος
Μακρίδου - Παρτσαλίδου Παρθένα
Μπερεδήµας Παναγιώτης
Ναβροζίδου Παρθένα
Νταρλαγιάννη Αλεξάνδρα
Ντούρος Δηµήτριος
Παπαδηµητρίου Θωµάς
Παπαδόπουλος Χαράλαµπος
Παπαζήσης Αναστάσιος
Παπαζιώγας Νικόλαος
Παυλίδης Θεόδωρος
Ράδης Σπυρίδων
Σαρηγιαννίδης Λάζαρος
Τζουµέρκα-Μπατάλα Καλλιόπη
Τσιουκάνης Κων/νος
Φάκας Ιωάννης

Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
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Λιανός Χρήστος
Μίγκος Βασίλειος
Μπουσνάκης Αστέριος
Ντόντης Λάζαρος

Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1
2
3
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Λιακόπουλος Αθανάσιος
Αγαθαγγελίδης Δηµήτριος
Γκουγκουρέλας Χρήστος
Κοκαβίδης Γεώργιος

Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1
Φωτιάδης Στέφανος
Τ.Κ. Τριλόφου
2
Τεκτονίδης Ιωάννης
Τ.Κ. Νεοκαισάρειας
3
Οφίδης Χαράλαµπος
Τ.Κ. Άνω Αγίου Ιωάννη
4
Μαντονίτσας Ιωάννης
Τ.Κ. Γανόχωρας
5
Κήπου Ευάγγελος
Δ.Κ. Καλλιθέας
6
Καρασερίδου Φωτεινή
Δ.Κ. Κορινού
7
Καραπαναγιωτίδης Νικόλαος
Τ.Κ. Αρωνά
8
Αµβροσιάδης Ελευθέριος
Τ.Κ. Εξοχής
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1
Γκούτζας Δηµήτριος
Τ.Κ. Λαγοράχης
2
Κωνσταντινίδης Χρήστος
Δ.Κ. Σβορώνου
3
Κωνσταντινίδης Κυριάκος
Τ.Κ. Σεβαστής
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Αδαµόπουλος Ιωάννης
Γαλάνης Παύλος
Στραβογιάννης Κωνσταντίνος
Ταγκαλίδης Αναστάσιος
Χρυσόπουλος Αθανάσιος
Μαλάµου Ευτέρπη
Τσίρκος Ευθύµιος
Γατσιού Άννα
Ζανέτας Λεωνίδας
Παλιαρούτας – Θεοδώρου Κωνσταντίνος
Γκλάρας Νικόλαος
Ζάχος Βασίλειος
Γκοτόβας Γεώργιος
Μαλιώρας Νικόλαος
Τάκος Ιωάννης
Τάκος Ευάγγελος
Χελιδονόπουλος Γεώργιος
Κατσαντώνης Ευθύµιος

Τ.Κ. Ελάφου
Τ.Κ. Καταλωνίων
Τ.Κ. Βρίας
Τ.Κ. Κούκου
Τ.Κ. Μοσχοποτάµου
Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς
Δ.Κ. Κατερίνης
Τ.Κ. Αγίου Δηµητρίου
Τ.Κ. Νέας Τραπεζούντος
Τ.Κ. Φωτεινών
Τ.Κ. Ελατοχωρίου
Τ.Κ. Ρητίνης
Τ.Κ. Λόφου
Τ.Κ. Παραλίας
Τ.Κ. Παλαιού Κεραµιδίου
Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη
Δ.Κ. Περίστασης
Τ.Κ. Μοσχοχωρίου

Ο Δ.Σ. Νικόλαος Κατανάς προσήλθε κατά τη συζήτηση του πρώτου θέµατος ενώ ο κος
Σπυρίδων Ράδης κατά τη συζήτηση του 8ου θέµατος. Η κα Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη αποχώρησε
µετά τη συζήτηση του 4ου θέµατος και ο κος Γεώργιος Κυριακίδης µετά τη συζήτηση του 15ου
θέµατος.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ….. για το 1ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης έδωσε το λόγο στον Γενικό Γραµµατέα κύριο Χρυσοβαλάντη Θεοδώρου, ο οποίος έθεσε
υπόψη των µελών τα εξής:
Η πρόσκληση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020, µε τίτλο «Ολοκληρωµένες Χωρικές
Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας πλην Θεσσαλονίκης» απευθύνεται στους Δήµους Αλεξάνδρειας, Βέροιας, Πέλλας (για
τον οικισµό Γιαννιτσών), Έδεσσας, Κατερίνης, Κιλκίς, Νάουσας και Σερρών.
Η πρόσκληση γίνεται σε 2 στάδια.
Το Α στάδιο µε υποβολή στις 18 Νοεµβρίου 2016, αφορά στην προεπιλογή µε βάση την
«συνοπτική πρόταση Στρατηγικής Αστικής Ανάπτυξης» που υποβάλλεται ανά Δήµο.
Το Β στάδιο αφορά στην τελική αξιολόγηση µε βάση την «αναλυτική πρόταση Στρατηγικής
Αστικής Ανάπτυξης» που υποβάλλεται ανά Δήµο.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της πρόσκλησης σε δηµόσια δαπάνη είναι 21.829.705 € και
αναλύεται σε 17.030.000 € για δράσεις ΕΤΠΑ και 4.799.705 € για δράσεις ΕΚΤ. Ο προϋπολογισµός
που θα διατεθεί σε κάθε πρόταση που θα εγκριθεί είναι κατά µέγιστο 7.000.000 € σε δηµόσια
δαπάνη.
Η Στρατηγική για την Αστική Ανάπτυξη, στο πλαίσιο της ΟΧΕ/ΒΑΑ, θα πρέπει να είναι
ολοκληρωµένη – πολυτοµεακή και να αντιµετωπίζει κατά το δυνατόν και τις 5 προκλήσεις που έχουν
τεθεί από την ΕΕ για την Προγραµµατική Περίοδο 2014 – 2020 και είναι οικονοµικές – κοινωνικές –
δηµογραφικές – περιβαλλοντικές – κλιµατικής αλλαγής. Ο πολυτοµεακός χαρακτήρας της
Στρατηγικής για την Αστική Ανάπτυξη, προκύπτει και από την κατανοµή του διαθέσιµου
προϋπολογισµού στους Άξονες Προτεραιότητας του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020, τους
Θεµατικούς Στόχους, τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και τα Πεδία Παρέµβασης, όπως φαίνεται στον
πίνακα 1
Πίνακας 1 : Κατανοµή διαθέσιµου προϋπολογισµού
Θεµατικός
Στόχος /
Άξονας Προτ.
ΠΕΠ

ΕΔΕ
Τ

Ειδικός Στόχος

Επενδυτική Προτεραιότητα

Πεδίο Παρέµβασης

Διαθέσιµο
ι πόροι

2

Θεµατικός
Στόχος /
Άξονας Προτ.
ΠΕΠ

ΕΔΕ
Τ

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

Ειδικός Στόχος

ΕΣ 2γ1 Διεύρυνση
προσφοράς
υπηρεσιών ΤΠΕ από
Δηµόσιους Φορείς
Περιφερειακής
κλίµακας

Επενδυτική Προτεραιότητα

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

ΕΤΠ
Α

ΑΠ 3: Βελτίωση
της
ανταγωνιστικότη
τας των
µικροµεσαίων
επιχειρήσεων

ΑΠ 4:
Υποστήριξη της
µετάβασης προς
µια οικονοµία
χαµηλών
εκποµπών
διοξειδίου του
άνθρακα σε
όλους τους
τοµείς
ΑΠ 5:
Προώθηση της
προσαρµογής
στην κλιµατική
αλλαγή, της
πρόληψης και
της διαχείρισης
κινδύνων

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

ΕΤΠ
Α

Πεδίο Παρέµβασης
78 - Υπηρεσίες και εφαρµογές
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
(συµπεριλαµβανοµένων
ηλεκτρονικών προµηθειών,
µέτρων ΤΠΕ για στήριξη της
µεταρρύθµισης της δηµόσιας
διοίκησης, κυβερνοασφάλεια,
µέτρων για αξιοπιστία και ιδιωτικό
απόρρητο, ηλεκτρονική
δικαιοσύνη και ηλεκτρονική
δηµοκρατία)
79 - Πρόσβαση σε πληροφορίες
του δηµόσιου τοµέα
(συµπεριλαµβανοµένων ανοικτών
δεδοµένων ηλεκτρονικού
πολιτισµού, ψηφιακών
βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού
περιεχοµένου και ηλεκτρονικού
τουρισµού)
80 - Υπηρεσίες και εφαρµογές
ηλεκτρονικής ένταξης,
προσβασιµότητας, ηλεκτρονικής
µάθησης και εκπαίδευσης,
ψηφιακός γραµµατισµός
67 - Επιχειρησιακή ανάπτυξη
ΜΜΕ, στήριξη στην
επιχειρηµατικότητα και φυτωρίων
επιχειρήσεων
[συµπεριλαµβανοµένης της
στήριξης σε τεχνοβλαστούς και
παράγωγες εταιρείες (spin offs και
spin outs)

Διαθέσιµο
ι πόροι

150.000 €

200.000 €

300.000 €

ΕΣ 3α1: Αύξηση νέων
εταιρειών έντασης
τεχνολογίας και
καινοτοµίας σε
κλάδους διεθνώς
εµπορευσίµων
προϊόντων /
υπηρεσιών

3α) Προαγωγή
επιχειρηµατικότητας, ιδίως µε
διευκόλυνση της οικονοµικής
αξιοποίησης νέων ιδεών και
ενίσχυσης δηµιουργίας νέων
επιχειρήσεων, µεταξύ άλλων και
µέσω θερµοκοιτίδων

ΕΣ 3δ1: Αύξηση
παραγωγικότητας και
εξωστρεφούς
προσανατολισµού
των ΜΜΕ

3δ) Στήριξη ικανότητας ΜΜΕ να
αναπτύσσονται σε
περιφερειακές, εθνικές και
διεθνείς αγορές και να
συµµετέχουν σε διαδικασίες
καινοτοµίας

63 - Στήριξη συνεργατικών
σχηµατισµών (cluster) και
επιχειρηµατικών δικτύων κατ’
εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ

250.000 €

ΕΣ 4ε1: Προώθηση
της Βιώσιµης Αστικής
Κινητικότητας στην
Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας

4ε) Προαγωγή στρατηγικών
χαµηλών εκποµπών διοξειδίου
του άνθρακα ιδιαίτερα για
αστικές περιοχές,
περιλαµβανοµένης προώθησης
αειφόρου πολυτροπικής αστικής
κινητικότητας και προσαρµογής
για περιορισµό επιπτώσεων

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

285.000 €

ΕΣ 5α1: Ενίσχυση της
πρόληψης και των
δυνατοτήτων
αντιµετώπισης
φυσικών
καταστροφών σε
ζώνες υψηλού
κινδύνου

5α) Στήριξη επενδύσεων για την
προσαρµογή στην κλιµατική
αλλαγή, συµπεριλαµβανοµένων
των βασιζόµενων στο
οικοσύστηµα προσεγγίσεων

87 - Προσαρµογή σε µέτρα για
την κλιµατική αλλαγή και
πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
σχετικών µε το κλίµα, π.χ.
διάβρωση, πυρκαγιές, πληµµύρες,
καταιγίδες και ξηρασία,
συµπεριλαµβανοµένης της
αύξησης της ευαισθητοποίησης,
της πολιτικής προστασίας και
συστηµάτων και υποδοµών
διαχείρισης καταστροφών

3.000.000
€

ΕΣ 6γ1: Προστασία
και ανάδειξη
οικοπολιτιστικού
αποθέµατος
ΕΣ 6ε1: Ανάπλαση
και αναζωογόνηση
υποβαθµισµένων
αστικών περιοχών και

6γ) Διατήρηση, προστασία,
προαγωγή και ανάπτυξη
φυσικής και πολιτιστικής
κληρονοµιάς
6ε) Ανάληψη δράσης για
βελτίωση αστικού
περιβάλλοντος, την ανάπλαση
πόλεων, αναζωογόνηση και

93 - Ανάπτυξη και προβολή
δηµόσιων τουριστικών υπηρεσιών

250.000 €

83 – Μέτρα για την ποιότητα του
αέρα
89 - Αποκατάσταση βιοµηχανικών
χώρων και µολυσµένης γης

6.000.000
€
5.550.000
€

500.000 €

3

Θεµατικός
Στόχος /
Άξονας Προτ.
ΠΕΠ

ΕΔΕ
Τ

Ειδικός Στόχος
βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος

ΑΠ 9A:
Προώθηση
κοινωνικής
ένταξης και
καταπολέµηση
φτώχειας

ΕΣ 9γ1: Προώθηση
επενδύσεων
κοινωνικής
οικονοµίας

Πεδίο Παρέµβασης

Διαθέσιµο
ι πόροι

απολύµανση υποβαθµισµένων
εκτάσεων, µείωση
ατµοσφαιρικής ρύπανσης και
µέτρα για περιορισµό θορύβου

96 - Θεσµική ικανότητα της
δηµόσιας διοίκησης και των
δηµόσιων υπηρεσιών ως προς την
εφαρµογή του ΕΤΠΑ ή ενεργειών
που στηρίζουν πρωτοβουλίες του
ΕΚΤ για ανάπτυξη θεσµικής
ικανότητας

500.000 €

9γ) Παροχή στήριξης για
κοινωνικές επιχειρήσεις

73 - Υποστήριξη σε κοινωνικές
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Επενδυτική Προτεραιότητα

17.030.00
0€

Σύνολο ΕΤΠΑ(δηµόσια δαπάνη)
ΕΣ 8iii1 Αύξηση νέων,
ΠΜ, και ΜΜ
καινοτόµων
επιχειρήσεων

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

ΕKT

ΑΠ 9B:
Προώθηση
κοινωνικής
ένταξης και
καταπολέµηση
φτώχειας (ΕΚΤ)

ΕΣ 8v1 Ανάπτυξη
νέων γνώσεων,
εξειδίκευσης και
δεξιοτήτων σε τοµείς
ενδιαφέροντος
ΕΣ 9i1: Ενίσχυση
πρόσβασης στην
αγορά εργασίας για
ευάλωτες και
ευπαθείς οµάδες
πληθυσµού
ΕΣ 9iii1: Περιορισµός
διακρίσεων για τις
ευάλωτες οµάδες
πληθυσµού στην
εκπαιδευτική
διαδικασία και
καθηµερινή διαβίωση
ΕΣ 9iv1: Προαγωγή
της πρόσβασης
µειονεκτούντων
ατόµων σε υπηρεσίες
υγείας / πρόνοιας /
κοινωνικής φροντίδας

ΕΣ 9v1: Αξιοποίηση
της κοινωνικής
επιχειρηµατικότητας
για την ένταξη στην
αγορά εργασίας
ευαίσθητων οµάδων
του πληθυσµού

45.000 €

8iii) Αυτοαπασχόληση,
επιχειρηµατικότητα και
δηµιουργία επιχειρήσεων

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

1.825.388
€

8v) Προσαρµογή εργαζοµένων,
των επιχειρήσεων και των
επιχειρηµατιών στην αλλαγή

106 - Προσαρµογή των
εργαζοµένων, των επιχειρήσεων
και των επιχειρηµατιών στην
αλλαγή

274.318 €

9i) Ενεργός ένταξη, για
προώθηση ισότητας ευκαιριών
και ενεργού συµµετοχής και
βελτίωση απασχολησιµότητας

109 - Ενεργητική ένταξη, µεταξύ
άλλων και µε σκοπό την
προώθηση των ίσων ευκαιριών και
της δραστήριας συµµετοχής και τη
βελτίωση της απασχολησιµότητας

888.158 €

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

111 - Καταπολέµηση κάθε µορφής
διακρίσεων και προώθηση των
ίσων ευκαιριών

355.263 €

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

1.243.421
€

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

213.158 €

9iv) Βελτίωση πρόσβασης σε
οικονοµικά προσιτές, βιώσιµες
και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες,
συµπεριλαµβανοµένων
υγειονοµικής περίθαλψης και
κοινωνικών υπηρεσιών γενικού
συµφέροντος
9v) Προαγωγή κοινωνικής
επιχειρηµατικότητας και
επαγγελµατικής ένταξης σε
κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς
και προώθηση κοινωνικής
οικονοµίας και οικονοµίας της
αλληλεγγύης για να
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην
απασχόληση

Σύνολο ΕΚΤ(δηµόσια δαπάνη)
Σύνολο Προϋπολογισµού (δηµόσια δαπάνη)

4.799.705
€
17.030.00
0€

Με βάση τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες της πρόσκλησης ΟΧΕ / ΒΑΑ και την ανάγκη για
διαµόρφωση µια πολυτοµεακής Στρατηγικής για την Αστική Ανάπτυξη, προκύπτει ότι η περιοχή της
πόλης της Κατερίνης που ανταποκρίνεται σε αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η διευρυµένη ζώνη του
Κέντρου της πόλης που παρουσιάζει έντονα αστικά χαρακτηριστικά µε υψηλούς Συντελεστές
Δόµησης, µεγάλη πυκνότητα πληθυσµού και συγκέντρωση αστικών λειτουργιών (υπηρεσίες
δηµόσιου χαρακτήρα και επιχειρήσεις).
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Στην περιοχή αυτή υπάρχουν σηµαντικές προκλήσεις σε όλους τους τοµείς που αναφέρονται
στην πρόσκληση ΟΧΕ / ΒΑΑ και συγκεκριµένα :
•

Οικονοµικές προκλήσεις, µε δεδοµένο ότι στην περιοχή συγκεντρώνεται το 58% των
ενεργών επιχειρήσεων

•

Κοινωνικές – δηµογραφικές προκλήσεις, γιατί ο πληθυσµός στην περιοχή εµφανίζει τάσεις
γήρανσης µεγαλύτερες από την υπόλοιπη αστική περιοχή και το ποσοστό των ηλικιών που
µπορούν να µετάσχουν στην παραγωγική διαδικασία εµφανίζει τάσεις µείωσης και οι τάσεις
αύξησης της ανεργίας, είναι µεγαλύτερες από την υπόλοιπη αστική περιοχή

•

Περιβαλλοντικές και κλιµατικές προκλήσεις, λόγω του ότι η περιοχή εµφανίζει υψηλούς
κυκλοφοριακούς φόρτους, υψηλές πυκνότητες κατοίκησης και δόµησης καθώς και
συγκέντρωση λειτουργιών µε αποτέλεσµα οι ρύποι να είναι πιο αυξηµένοι.

Επισηµαίνεται ότι ο Δήµος, έχοντας ήδη διαπιστώσει τα χαρακτηριστικά της ευρύτερης
περιοχής του κέντρου, έχει διαµορφώσεις µια στρατηγική αντιµετώπισης των προκλήσεων την οποία
εφαρµόζει διαχρονικά µε συµπλήρωση και αναβάθµιση των κοινωνικών δοµών αλλά και
βιοκλιµατικές παρεµβάσεις και παρεµβάσεις βιώσιµης κινητικότητας στο δηµόσιο χώρο (βιοκλιµατικές
παρεµβάσεις σε κτίρια του Δήµου, πεζοδρόµια και χώρους πρασίνου, ρυθµίσεις κυκλοφοριακές,
πεζοδρόµους – ποδηλατοδρόµους).
Η πρόταση Στρατηγικής Αστικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΟΧΕ / ΒΑΑ, µπορεί
να λειτουργήσει συµπληρωµατικά στις µέχρι σήµερα παρεµβάσεις και σε συνδυασµό µε τις
παρεµβάσεις για την ενίσχυση της οικονοµικής λειτουργίας, να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την
περιοχή αλλά και το σύνολο της πόλης.
Σύµφωνα µε την πρόσκληση ΟΧΕ/ ΒΑΑ, η πρόταση Στρατηγικής Αστικής Ανάπτυξης, θα πρέπει
να περιλαµβάνει και στάδιο διαβούλευσης µε τοπικούς κοινωνικούς και οικονοµικούς φορείς ή και
επιµέρους οµάδες για τις διάφορες κατηγορίες παρέµβασης.
Στη λογική αυτή, προτείνεται :
1. Ως καταρχήν περιοχή εφαρµογής για την Στρατηγική Αστικής Ανάπτυξης η ευρύτερη ζώνη του
κέντρου (η ακριβής οριοθέτηση θα προκύψει µετά την διαβούλευση)
2. Εσωτερική διαβούλευση, µε τις υπηρεσίες και φορείς του Δήµου έως 7-11-2016
3. Διαβούλευση µε φορείς ανάλογα µε τις κατηγορίες παρέµβασης έως 7-11-2016
4. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της διαβούλευσης και της προτεινόµενης Στρατηγικής Αστικής
Ανάπτυξης στη συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου που έπεται της 7ης-11-2016
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των
άρθρων 65, 94 και 95 του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 161 του N. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Ως καταρχήν περιοχή εφαρµογής για την Στρατηγική Αστικής Ανάπτυξης στην πόλη της
Κατερίνης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020, µε τίτλο
«Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στα αστικά
κέντρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πλην Θεσσαλονίκης την ευρύτερη ζώνη του
κέντρου (η ακριβής οριοθέτηση θα προκύψει µετά την διαβούλευση)
2. Εσωτερική διαβούλευση, µε τις υπηρεσίες και φορείς του Δήµου έως 7-11-2016
3. Διαβούλευση µε φορείς ανάλογα µε τις κατηγορίες παρέµβασης έως 7-11-2016
4. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της διαβούλευσης και της προτεινόµενης Στρατηγικής
Αστικής Ανάπτυξης στη συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου που έπεται της 7ης-11-2016
Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήµαρχο για τα περαιτέρω
Μειοψηφούντων των Δ.Σ.: Παπαδόπουλου Χαράλαµπου και Ανανιάδη Σταύρου ενώ οι κύριοι
Νικόλαος Μακρίδης, Αµοιρίδης Περικλής, Σαρηγιαννίδης Λάζαρος, Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη, Θεοδοσία
Χαϊλατζίδου και Μαρία Αρβανίτη δήλωσαν παρόντες.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 528/2016
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος Ο Γραµµατέας Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές.
Ακριβές απόσπασµα
Κατερίνη, 26-10-2016
Με εντολή Δηµάρχου
Η προϊσταµένη Τµήµατος
Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων
Α.Α.
Κατερίνα Σιούµη

Ζ.Σ.
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