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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΘΕΜΑ: Έγκριση επικαιροποιημένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (BAA)
του Δήμου Λαρισαίων «Η Πόλη στο Προσκήνιο» στο πλαίσιο των ΟΧΕ του ΠΕΠ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020.

Στη Λάρισα, σήμερα 3η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα
19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από
τη με αρ. πρωτ. 66068/29-09-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με
τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.
Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2)
Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράπκουλε
Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9)
Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος
Κωνσταντίνος, 13) Ζαούτσος Γεώργιος, 14) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 15) Καλτσάς Νικόλαος,
16) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 17) Καραλαριώτου Ειρήνη, 18) Καφφές Θεόδωρος, 19)
Κοτάκου Μαρία, 20) Κρίκης Πέτρος, 21) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 22) Κωσταρόπουλος Γεώργιος,
23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μαμάκος Αθανάσιος, 25) Μπαμπαλής Δημήτριος, 26) Μπαράς
Νικόλαος, 27) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 28) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 29) Νασιώκας
Έκτορας, 30) Νταής Παναγιώτης, 31) Ξηρομερίτης Μάριος, 32) Παζιάνας Γεώργιος, 33)
Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 34) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 35) Πράπας
Αντώνιος, 36) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 37) Σάπκας Παναγιώτης, 38) Σούλτης Γεώργιος, 39)
Σουρλαντζής Απόστολος, 40) Τερζούδης Χρήστος, 41) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάϊα, 42)
Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 43) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 44) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.
και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 2)
Πράπας Κωνσταντίνος, 3) Σουλούκου Ασπασία, 4) Τζανακούλης Κων/νος και 5) Τσακίρης
Μιχαήλ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού
συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 44, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96
παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού
του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων
παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.
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Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Ξηρομερίτης
Μάριος, Καφφές Θεόδωρος, Τερζούδης Χρήστος, Νασιώκας Έκτορας, Κυριτσάκας Βάιος και
Καλαμπαλίκης Κων/νος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με την
«Έγκριση επικαιροποιημένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (BAA) του
Δήμου Λαρισαίων «Η Πόλη στο Προσκήνιο» στο πλαίσιο των ΟΧΕ του ΠΕΠ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» και αφού έλαβε υπόψη:
1.
Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010
2.
Την Εγκύκλιο 81168/ΕΥΣΣ 1796/30-715
3.
Τη με αρ. 537/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης (BAA) του Δήμου Λαρισαίων στο ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 20142020.
4.
Τη με αριθμ. πρωτ. 63477/20-09-2016 εισήγηση της Δ/νσης Επιχειρησιακού
Σχεδιασμού, Τμήμα Σχεδιασμού, η οποία έχει ως εξής:
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ. 537/2016 απόφασή του είχε εγκρίνει την Στρατηγική
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (BAA) του Δήμου Λαρισαίων, όπως είχε καταρτιστεί από την
Δημοτική Αρχή και τις υπηρεσίες του Δήμου, έχοντας υπόψη την υπ΄ αρίθμ. 3175/19-08-2016
πρόσκληση και τις συνοδευτικές οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ
Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014 –2020. Στην συνέχεια, και έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της
ΕΥΔΕΠ Θεσσαλίας που διατυπώθηκαν στο υπ΄ αρίθμ. 1204/20-3-2017 έγγραφό της και στο υπ΄
αρίθμ 2608/28-08-207 πρακτικό αξιολόγησης της πρότασης, επικαιροποιήθηκε η Στρατηγική
(ΒΑΑ) και επανυποβάλλεται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά την εκ νέου έγκριση
της Στρατηγικής (ΒΑΑ) από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα ακολουθήσει η έκδοση εγκριτικής
απόφασης της Στρατηγικής (ΒΑΑ) από την ΕΥΔΕΠ Θεσσαλίας.
Παρακαλούμε για την έγκριση της επικαιροποιημένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (BAA) του Δήμου Λαρισαίων συνολικού προϋπολογισμού: 15.009.429€ εκ των
οποίων ποσό 13.448.000€ θα συγχρηματοδοτηθεί από το ταμείο ΕΤΠΑ και 1.561.429€ από το
ταμείο ΕΚΤ.
5.
Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Κρίκη Πέτρου και Παζιάνα
Γεωργίου.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την έγκριση της επικαιροποιημένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (BAA) του
Δήμου Λαρισαίων «Η Πόλη στο Προσκήνιο» στο πλαίσιο των ΟΧΕ του ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού: 15.009.429€ εκ των οποίων ποσό 13.448.000€ θα
συγχρηματοδοτηθεί από το ταμείο ΕΤΠΑ και 1.561.429€ από το ταμείο ΕΚΤ, η οποία
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
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Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης

« Η Πόλη στο Προσκήνιο »

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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Εισαγωγή
Στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 – 2020 αναφέρεται ότι με Στρατηγικές
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) θα καλυφθούν τα αστικά κέντρα Λάρισας και
Βόλου με στόχους την αντιμετώπιση οικονομικών, περιβαλλοντικών, δημογραφικών
προκλήσεων καθώς και προκλήσεων κλιματικής αλλαγής και λειτουργικής οργάνωσης. Η ΒΑΑ
εφαρμόζεται μέσω Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης. Η χρηματοδότηση θα γίνει προς
ενιαίες Ολοκληρωμένες Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με αναλογικά κριτήρια. Η
επιλογή, έγκριση και χρηματοδότηση τους θα γίνει επί πλέον με κριτήρια που αφορούν την
καταλληλότητα της στρατηγικής, την συμβολή στην επίτευξη των αποτελεσμάτων του
Προγράμματος και στην διαχειριστική ικανότητα, τεχνική ετοιμότητα και ικανότητα
μόχλευσης πόρων του φορέα.
Οι αστικές αρχές που θα υποβάλλουν τις προτεινόμενες στρατηγικές θα είναι αρμόδιες
τουλάχιστον για την επιλογή των επιμέρους δράσεων / έργων.
Οι Θεματικοί Στόχοι που αφορούν στην ΒΑΑ είναι οι: «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης
υψηλής ποιότητας και υποστήριξης της κινητικότητας των εργαζομένων», «Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων», «Στήριξη της
μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα», «Διατήρηση και
προστασία του περιβάλλοντος & προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων». Στην ΒΑΑ
θα αποδοθούν 14% των πόρων του ΕΚΤ του Προγράμματος και 5,5% των πόρων του ΕΤΠΑ.
Πίνακας 1:

Πηγή:

Ποσά Στήριξης Ολοκληρωμένων Δράσεων για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη μέσω ΕΤΠΑ και ΕΚΤ
για τα Αστικά Κέντρα Λάρισας και Βόλου
Ταμείο

Στήριξη μέσω ΕΤΠΑ και
ΕΚΤ (ενδεικτικά)

Σύνολο ΕΚΤ

6.100.000

Σύνολο ΕΤΠΑ

19.875.000

Σύνολο ΕΚΤ και ΕΤΠΑ

25.975.000

ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 - 2020

Για την κατάρτιση του Σχεδίου στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης
για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, συνεργάστηκε το σύνολο των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του
Δήμου Λαρισαίων, ενώ λήφθηκαν υπόψη και προτάσεις φορέων που συμμετείχαν στις
διαδικασίες της διαβούλευσης.
Οι πηγές και τα έγγραφα που ελήφθησαν υπόψη για την συγκρότηση, επεξεργασία της
πρότασης ήταν τα κατωτέρω:
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2015). Έγγραφο Καθοδήγησης για τα κράτη-μέλη σχετικά με την
Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (Άρθρο 7 του Κανονισμού ΕΤΠΑ).
 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2014)
Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης
 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2016)
Εθνικός Μηχανισμός συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών
κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής
 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης (2011) Πλαίσιο Εθνικής Στρατηγικής για
τους ΡΟΜΑ
 Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (2015) Εθνική Στρατηγική Έρευνας και
Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 (RIS3)
 Περιφέρεια Θεσσαλίας (2014) Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014
– 2020
 Περιφέρεια Θεσσαλίας (2015) «Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και
την Καταπολέμηση της Φτώχειας» στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
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 Περιφέρεια Θεσσαλίας (2015) Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας Έξυπνης
Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020
 Περιφέρεια Θεσσαλίας (2015) Επικαιροποιημένη Περιφερειακή Στρατηγική για την
Ένταξη των Ρομά στην Θεσσαλία
 Δήμος Λαρισαίων (2015) Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019
 Δήμος Λαρισαίων (2015) Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) στη
Πόλη της Λάρισας – Α’ φάση
 Δήμος Λαρισαίων (2015) Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Λαρισαίων
 Δήμος Λαρισαίων (2015) Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ Λάρισας 2016 – 2020
 Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / ΤΜΧΠΠΑ
 Το με αρ.πρωτ. 2497/27-06-2016 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ Θεσσαλίας προς τις αστικές
αρχές
 Η υπ. αριθμ 3175/19-08-2016 σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων στρατηγικής
ΒΑΑ του ΠΕΠ Θεσσαλίας
 Την υπ΄ αριθμ. 537/2016 απόφασή του Δ.Σ. Δήμου Λαρισαίων «Υποβολή προτάσεων
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Λαρισαίων στο ΠΕΠ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»
 Το υπ΄ αρίθμ. 1204/20-3-2017 έγγραφο παρατηρήσεων της ΕΥΔΕΠ Θεσσαλίας
 Το υπ΄ αρίθμ. 2608/28-08-2017 έγγραφο αξιολόγησης της ΕΥΔΕΠ Θεσσαλίας
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Α.

Τεκμηρίωση Επιλογής της Περιοχής Παρέμβασης
της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Α.1

Προσδιορισμός της Περιοχής Παρέμβασης

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες και στις ερμηνευτικές
εγκυκλίους για τις περιοχές ΟΧΕ/ΒΑΑ, επιλέγεται η Περιοχή Παρέμβασης να αποτελέσει
υποπεριοχή του αστικού κέντρου, ώστε να υπάρξει επαρκής εστίαση των παρεμβάσεων, και
να ενισχυθούν τα αποτελέσματα των ΟΧΕ/ΒΑΑ, με δεδομένο ότι οι δυνατότητες
χρηματοδότησης δεν θα ήταν σκόπιμο να διαχυθούν σε όλη την αστική περιοχή της Λάρισας.
Για το λόγο αυτό, δίνεται έμφαση, τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και στην πλέον
υποβαθμισμένη περιοχή πλησίον του κέντρου που βρίσκεται στην συνοικία της Νέας
Σμύρνης.
Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει τον ευρύτερο κεντρικό τομέα της πόλης καθώς
και συνοικίες της. Στην περιοχή παρέμβασης συμπεριλαμβάνονται οι κεντρικές συνοικίες της
πόλης Αγίου Αχίλλειου, Αγίου Νικολάου, Αγίου Κωνσταντίνου, Αγίων Σαράντα, όπου
βρίσκεται το εμπορικό και διοικητικό κέντρο της πόλης και μεγάλο μέρος του πληθυσμού της,
καθώς και οι συνοικίες του Σταθμού και της Νέας Σμύρνης.
Η περιοχή παρέμβασης παρουσιάζει χαρακτηριστικά μεταβολής τα τελευταία χρόνια.
Στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης αναγνωρίζονται τα χαρακτηριστικά μιας πολλαπλής
κρίσης, δηλαδή κοινωνικής, εργασιακής, οικονομικής και περιβαλλοντικής, που
επιδεινώθηκαν τα τελευταία χρόνια, λόγω και της οικονομικής κρίσης που υπάρχει στο
σύνολο της χώρας. Στο σύνολο της η περιοχή χαρακτηρίζεται από σχετική υποβάθμιση του
αστικού της περιβάλλοντος, από την τάση για εγκατάλειψη των κατοικιών, αλλά και
οικονομικών δραστηριοτήτων. Εντούτοις, δεν έχουν αναληφθεί ως τώρα συντονισμένες και
ολοκληρωμένες δράσεις για την αντιμετώπιση των τάσεων της κοινωνικής και οικονομικής
υποβάθμισης, καθώς και της εγκατάλειψης του κέντρου.
Το ζητούμενο είναι η περιοχή παρέμβασης, να αναζωογονηθεί και να αποτελέσει
πλέον πόλο έλξης πολιτιστικών και τουριστικών δραστηριοτήτων και να γίνει χώρος δράσης
και επίσκεψης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες με σκοπό να τονωθεί η οικονομική
δραστηριότητα και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών.
Η περιοχή οφείλει να γίνει περισσότερο προσβάσιμη στα άτομα με αναπηρία, τόσο
κατοίκων όσο και των επισκεπτών με σκοπό την διασφάλιση της οριζόντιας και κατακόρυφης,
ανεμπόδιστης, αυτόνομης και ασφαλούς διακίνησης ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο και
γενικότερα ατόμων με αναπηρία ή / και εμποδιζόμενων ατόμων κάθε κατηγορίας.
Η αναζωογόνηση του κέντρου της πόλης, σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις για τα
κέντρα των πόλεων, περιλαμβάνει τη δημιουργία δικτύου πολιτιστικών διαδρομών, την
διευκόλυνση της πρόσβασης για τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τα άτομα με αναπηρία και
την βελτίωση των συνθηκών του περιβάλλοντος με την αξιοποίηση ελεύθερων χώρων, την
αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και τη βελτίωση των συνθηκών που σχετίζονται με την
ατμοσφαιρική ρύπανση και την ηχορύπανση.
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Εικόνα 1:

Πηγή:

Όρια Περιοχής Παρέμβασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (περιμετρικοί δρόμοι)

Δήμος Λαρισαίων

Στην περιοχή αυτή βρίσκονται κτήρια διοίκησης, τα κεντρικά καταστήματα των
τραπεζών, μεγάλες σχολικές μονάδες, καθώς και οι δύο μεγάλες πλατείες της πόλης και ο
λόφος του Φρουρίου με το Αρχαίο Θέατρο. Περιμετρικά του «πυρήνα» της πόλης (που
ταυτίζεται με τη συνοικία Αγίου Αχιλλείου) και εντός της περιοχής βρίσκονται οι συνοικίες Αγ.
Νικολάου, Αγ. Κωνσταντίνου και Αγ. Σαράντα, που αποτελούν τον ευρύτερο κεντρικό τομέα
της πόλης. Στην περιοχή συμπεριλαμβάνεται επίσης η συνοικία της Νέας Σμύρνης, στο βόρειο
άκρο της πόλης, που είναι μια από τις μεγαλύτερες σε έκταση συνοικίες και κύρια αρτηρία
της είναι η οδός Σωκράτους. Η σύνδεσή της με την υπόλοιπη πόλη γίνεται με γέφυρα στο
σημείο που ο χάνδακας Ι1 ενώνεται με την παλαιά κοίτη του Πηνειού. Το δυτικό όριο της
συνοικίας αποτελεί το ανάχωμα της πλημμυρικής ζώνης της παλαιάς κοίτης του Πηνειού, στο
οποίο έχει διαμορφωθεί ο οδικός άξονας της Σάκη Καράγιωργα, που σύντομα θα δοθεί σε
κυκλοφορία και θα αποτελεί μια από τις κύριες εισόδους της πόλης. Εντός της περιοχής
παρέμβασης βρίσκεται και η συνοικία του Σταθμού με τον επιβατικό σταθμό του Ο.Σ.Ε.,
καθώς και έκταση που ανήκει στον οργανισμό.
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Εικόνα 2:

Πηγή:

Χάρτης Περιοχής Παρέμβασης (Google Earth) με την Ονοματολογία των Βασικών Δρόμων

Δήμος Λαρισαίων

Η περιοχή παρέμβασης οριοθετείται από τις κάτωθι οδούς:
•

Γεωργιάδου

•

Αεροδρομίου

•

Σάκη Καράγιωργα

•

Λεωφόρος Καραμανλή

•

Βοιωτίας

•

Μυριβήλη

•

Σαπφούς

•

Μαρτάλη

•

Ηρώων Πολυτεχνείου

•

Ηπείρου
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•

Ανθίμου Γαζή

•

Φαρμακίδου

•

Κενταύρων

Στην περιοχή αυτή περιλαμβάνεται και η προτεινόμενη από το ΣΟΑΠ Λάρισας
περιοχή του ευρύτερου κέντρου, που βρίσκεται εσωτερικά του δακτυλίου της Ηρώων
Πολυτεχνείου και ορίζεται από τις οδούς Ηρ. Πολυτεχνείου – Ανθ. Γαζή – Μανδηλαρά – Αλ.
Παναγούλη και Νικηταρά. Η περιοχή αυτή, που διασυνδέει το κέντρο της πόλης με την
περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού, χαρακτηρίζεται από υψηλούς συντελεστές δόμησης,
με αποτέλεσμα να έχει πυκνό αστικό ιστό με πάρα πολλές πολυκατοικίες, μεγάλο ποσοστό
των οποίων δεν διαθέτει χώρους στάθμευσης γιατί έχουν ανεγερθεί την περίοδο 1970 –
1985. Η πυκνή δόμηση, σε συνδυασμό με τα πολλά παλαιά, γερασμένα και ασυντήρητα
κτίρια, δίνει μία εικόνα εγκατάλειψης και υποβάθμισης. Υπάρχουν μικρά, ασυντήρητα και
αδιαμόρφωτα πεζοδρόμια και ελάχιστο πράσινο, κυρίως δενδροστοιχίες μικρών δένδρων στα
πεζοδρόμια. Οι δρόμοι είναι μεν ασφαλτοστρωμένοι, αλλά με φθαρμένο οδόστρωμα,
ασυντήρητοι λόγω μη επαρκών πιστώσεων, εξαιτίας και της οικονομικής κατάστασης, ενώ
υπάρχουν σταθμευμένα αυτοκίνητα παντού, επάνω στα πεζοδρόμια, στις γωνίες και σε κάθε
δυνατή θέση. Πολλοί κάτοικοι έχουν μετακομίσει εκτός κέντρου, με αποτέλεσμα να έχει
αλλάξει η σύνθεση του πληθυσμού του κέντρου με οικογένειες χαμηλότερων εισοδημάτων,
φοιτητές, μονογονεϊκές οικογένειες και μετανάστες, που αναζητούν διαμερίσματα μικρότερου
εμβαδού και χαμηλότερου ενοικίου.
Στην περιοχή της Ν. Σμύρνης διαμένουν σε ένα μεγάλο τμήμα της οι Ρομά της
περιοχής της Λάρισας, ανάμεσα δε σε αυτήν και την περιοχή του ΑΤΑ συμπεριλαμβάνεται και
η τάφρος Ι1, η οποία αποτελεί μία αδιαμόρφωτη περιοχή που δημιουργεί φραγμό στην
επικοινωνία της συνοικίας της Ν. Σμύρνης με την υπόλοιπη πόλη. Οι σιδηροδρομικές γραμμές
που ξεκινούν από τον επιβατικό σταθμό του Ο.Σ.Ε. και ακολουθούν την γραμμή Λάρισα –
Θεσσαλονίκη, μαζί με τις κατά μήκος τους οδούς, αποτελούν το νοτιοανατολικό όριο της
περιοχής παρέμβασης. Γενικά, οι εγκαταστάσεις του Ο.Σ.Ε. και οι σιδηροδρομικές γραμμές
καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση της πόλης και αποτελούν πρόβλημα για την επικοινωνία των
νοτιανατολικών συνοικιών με την υπόλοιπη πόλη.
Η συνολική έκταση της Περιοχής Παρέμβασης υπολογίζεται στα 3,35 km2 ενώ ο
μόνιμος πληθυσμός, σύμφωνα με τον επιμερισμό του σε πολεοδομικές ενότητες στο
ΓΠΣ Λάρισας, εκτιμάται στα 61.000 άτομα.
Πίνακας 2:

Μόνιμος Πληθυσμός και Έκταση Περιοχής Παρέμβασης

Περιοχή

Μόνιμος
Πληθυσμός
2001

Μόνιμος
Πληθυσμός
2011

m2

Km2

Στρέμματα

Περιοχή
Παρέμβασης

52.400

61.000

3.350.000

3,35

3.350

Αστική Περιοχή
(Λάρισα)

131.095

142.914

18.340.000

18,34

18.340

Σύνολο Δήμου
Λαρισαίων

132.779

162.591

335.120.000

335,12

335.120

Πηγή:

Δήμος Λαρισαίων
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Α.1.1

Βασικά Χαρακτηριστικά της Περιοχής Παρέμβασης

Στην Περιοχή Παρέμβασης περιλαμβάνονται οι συνοικίες Αγ. Αχίλλειου, Αγ. Νικολάου, Αγ.
Κωνσταντίνου, Αγ. Σαράντα, Νέας Σμύρνης και Σταθμού.
Εικόνα 3:

Πηγή:

Βασικά Χαρακτηριστικά Περιοχής Παρέμβασης

Δήμος Λαρισαίων

Στις συνοικίες Αγίου Αχίλλειου και Αγίου Νικολάου βρίσκεται το εμπορικό και
διοικητικό κέντρο της πόλης, καθώς και μεγάλο μέρος του πληθυσμού της. Στην περιοχή του
κέντρου βρίσκονται το κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το Δημαρχείο, το
Δικαστικό Μέγαρο, η Λέσχη Αξιωματικών, το Φρουραρχείο, τα κεντρικά καταστήματα των
τραπεζών και μεγάλες σχολικές μονάδες, καθώς και δύο μεγάλες πλατείες και ο λόφος του
Φρουρίου. Περιμετρικά του «πυρήνα» της πόλης βρίσκονται οι Συνοικίες Αγ. Αθανασίου,
Αγ. Κωνσταντίνου, Αγ. Σαράντα, που αποτελούν τον ευρύτερο κεντρικό τομέα της πόλης.
Στο βόρειο άκρο της πόλης, βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες σε έκταση συνοικίες και η
κύρια αρτηρία της, η οδός Σωκράτους, αποτελεί μια από τις κύριες εισόδους της πόλης. Λόγω
του ότι το νότιο όριο της συνοικίας είναι ο χάνδακας Ι1, η σύνδεσή της με την υπόλοιπη
πόλη γίνεται με γέφυρα στο σημείο που ο χάνδακας ενώνεται με την παλαιά κοίτη του
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Πηνειού. Στο βόρειο άκρο της συνοικίας, κοντά στο όριο του σχεδίου πόλης, στεγάζεται η
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. Το δυτικό όριο της συνοικίας
αποτελεί το ανάχωμα της πλημμυρικής ζώνης της παλαιάς κοίτης του Πηνειού, το οποίο έχει
διαμορφωθεί σε στοιχειώδη οδικό άξονα. Στη συνοικία της Νέας Σμύρνης και στην περιοχή
«Νταμάρια» διαμένει σημαντικός αριθμός Ρομά, που ανέρχεται στα 4.500 άτομα. Οι Ρομά
μένουν σε σπίτια με ηλεκτροδότηση και υδροδότηση. Η πλειονότητα του πληθυσμού των
Ρομά χαρακτηρίζεται από χαμηλό κοινωνικό και μορφωτικό επίπεδο, κοινωνική
περιθωριοποίηση και παραβατικότητα ενώ το βασικότερο πρόβλημα είναι η έλλειψη εργασίας.
Στην περιοχή υπάρχει το Ιατροκοινωνικό Κέντρο που παρέχει υπηρεσίες στήριξης στους Ρομά
αλλά χρειάζεται ενίσχυση υποδομών και πόρων για τη συνέχιση και βελτίωση των υπηρεσιών
που παρέχει. Όσον αφορά την Συνοικία Σταθμού, στην περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνεται
ο χώρος που βρίσκεται ο επιβατικός σταθμός του ΟΣΕ και εκτάσεις του Οργανισμού.

Α.1.2

Πολεοδομικά Χαρακτηριστικά Περιοχής Παρέμβασης

Η περιοχή παρέμβασης ταυτίζεται σχεδόν με τις εξής Πολεοδομικές Ενότητες (Π.Ε.), όπως
αυτές ορίζονται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Λάρισας.:
Π.Ε. 1 «Κέντρο – Αγ. Αχίλλειος»
Π.Ε. 3 «Αγ. Σαράντα – Λαχανόκηποι»
Π.Ε. 4 «Αγ. Νικόλαος»
Π.Ε. 7 «Ν. Σμύρνη»
Τμήμα της Π.Ε. 10 «Περιοχή Σταθμού – Χαραυγή» (εγκαταστάσεις Ο.Σ.Ε.)
Τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης είναι:
Π.Ε. 1 «Κέντρο – Αγ. Αχίλλειος»
Η Πολεοδομική Ενότητα 1 είναι το «κέντρο» της πόλης και σ’ αυτήν συγκεντρώνεται το
μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου, γραφείων, διοίκησης και λοιπών κεντρικών λειτουργιών της
Λάρισας. Έχει έκταση 41,7 Ha και μόνιμο πληθυσμό (2011) 4.240 άτομα.
Από άποψη πραγματικών χρήσεων και λοιπών χαρακτηριστικών:
•

Η χρήση που κυριαρχεί είναι «καταστήματα – γραφεία». Τα 3/4 των κτηρίων είναι
αποκλειστικής χρήσης και από αυτά το 80% περίπου απογράφονται ως «καταστήματα γραφεία», ενώ και στα υπόλοιπα κτήρια (μικτής χρήσης) η εν λόγω χρήση υπάρχει σε
όλες τις περιπτώσεις

•

Η κατοικία είναι συγκριτικά πολύ περιορισμένη στα κτήρια αποκλειστικής χρήσης (μόλις
13,7%).

•

Το ποσοστό πρασίνου - ελεύθερων χώρων ανέρχεται σε 10,3% της έκτασης της Π.Ε., ενώ
το ποσοστό των δρόμων σε 29%.

•

Η κατασκευαστική δραστηριότητα κατά την 20ετία 1981 - 2001 παρέμεινε σταθερά κάτω
από τον μέσο όρο της πόλης, γεγονός που οφείλεται προφανώς στον «κορεσμό» της Π.Ε.
(εξάντληση οικοπέδων).

•

Το ποσοστό των πολυώροφων κτηρίων είναι υψηλό (περίπου 33% με 4 ορόφους και
άνω) ενώ σε ποσοστό 64% περίπου τα κτήρια διαθέτουν φέροντα οργανισμό από μπετόν.

Από άποψη θεσμοθετημένου καθεστώτος δόμησης:
•

Μέσος ΣΔ: 2,3

•

Μέση πυκνότητα (πραγματική): 55 άτομα / Ha

•

Μέγιστη χωρητικότητα (πραγματική): 2.276 (υπερβαίνει τον πληθυσμό)

Από άποψη θεσμοθετημένων χρήσεων γης:
•

Κεντρικές λειτουργίες Κ1: 26,1 Ha

•

Κεντρικές λειτουργίες Κ2: 2,8 Ha

•

Γενική κατοικία Α: 1,8 Ha

•

Γενική κατοικία Α1: 11,0 Ha
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Π.Ε. 3 «Αγ. Σαράντα – Λαχανόκηποι»
Η Πολεοδομική Ενότητα 3 βρίσκεται βορειοανατολικά του «κέντρου» και δυτικά της
περιφερειακή οδού, στο ύψος του αεροδρομίου. Έχει έκταση 141,2 Ha και μόνιμο πληθυσμό
(2011) 23.867 άτομα (η δεύτερη πολυπληθέστερη), με Μέση Μικτή Πυκνότητα Οικήσεως
110 ατ./Ha.
Από άποψη πραγματικών χρήσεων και λοιπών χαρακτηριστικών:
•

Κυρίαρχη χρήση είναι η κατοικία. Από τα κτήρια αποκλειστικής χρήσης (86% του
συνόλου) το 90% είναι κατοικίας, ενώ και από τα μικτής (14% του συνόλου) το 91%
έχουν κύρια χρήση κατοικίας. Η αμέσως επόμενη χρήση είναι τα «καταστήματα –
γραφεία», που εμφανίζονται ως δευτερεύουσα χρήση στο 86% των κτηρίων μικτής
χρήσης.

•

Το ποσοστό πρασίνου - ελεύθερων χώρων ανέρχεται σε μόνο 4,6% της έκτασης της Π.Ε.,
ενώ το ποσοστό των δρόμων σε 30%.

•

Η κατασκευαστική δραστηριότητα κατά την 20ετία 1981 - 2001 υστέρησε ελαφρώς από
τον μέσο όρο της πόλης.

•

Τα κτήρια σε ποσοστό 67% περίπου είναι ισόγεια ή διώροφα, με αρκετά μεγάλο ποσοστό
(42%) νέων, μετά το 1970. Επιπλέον το 70% διαθέτει φέροντα οργανισμό από μπετόν.

Π.Ε. 4 «Αγ. Νικόλαος»
Η Πολεοδομική Ενότητα 4 βρίσκεται νοτιοδυτικά του «κέντρου». Έχει έκταση 69,7 Ha και
μόνιμο πληθυσμό (2011) 25.995 άτομα, είναι δηλαδή η πολυπληθέστερη Π.Ε., με Μέση
Μικτή Πυκνότητα Οικήσεως 161 ατ./Ha.
Από άποψη πραγματικών χρήσεων και λοιπών χαρακτηριστικών:
•

Η Π.Ε. εμφανίζει το μικρότερο ποσοστό κτηρίων αποκλειστικής χρήσης (71,5%) σε σχέση
με τις άλλες κεντρικές περιοχές. Όμως η κατοικία κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό με 90%
στα κτήρια της εν λόγω κατηγορίας και εμφανίζεται ως κύρια χρήση στο 93% των μικτής
χρήσης (28,5%) του συνόλου.

•

Η αμέσως επόμενη χρήση που αναπτύσσεται, κυρίως ως δευτερεύουσα είναι αυτή των
«καταστημάτων – γραφείων».

•

Το ποσοστό πρασίνου - ελεύθερων χώρων είναι ελάχιστο, ανερχόμενο σε μόλις 0,2% της
έκτασης της Π.Ε., ενώ το ποσοστό των δρόμων σε 28%.

•

Η κατασκευαστική δραστηριότητα κατά την 20ετία 1981 - 2001 υπερέβη, πλην των «υπό
κατασκευή», τον μέσο όρο της πόλης.

•

Τα κτήρια με 4 ορόφους και άνω υπερβαίνουν το 51%, ενώ παράλληλα είναι νέας (μετά
το 1970) κατασκευής στην πλειοψηφία τους (54% περίπου), ενώ το 86% περίπου των
κτηρίων διαθέτει φέροντα οργανισμό από μπετόν.

Π.Ε. 7 «Ν. Σμύρνη»
Η Πολεοδομική Ενότητα 7 βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της πόλης, και αναπτύσσεται
δυτικά και κατά μήκος της περιφερειακής οδού. Έχει έκταση 94 Ha, εκ των οποίων τα 20
περίπου είναι περιοχή βιομηχανίας – χονδρεμπορίου, και μόνιμο πληθυσμό (2001) 7.238
άτομα.
Από άποψη πραγματικών χρήσεων και λοιπών χαρακτηριστικών:
•

Μεταξύ των κτηρίων αποκλειστικής χρήσης (87% του συνόλου) τα κτήρια κατοικίας είναι
και εδώ σαφώς τα περισσότερα (85%), όμως το ποσοστό των «καταστημάτων γραφείων» ανέρχεται σε 6,7%, το υψηλότερο μεταξύ των λοιπών, πλην κέντρου,
Πολεοδομικών Ενοτήτων. Η εν λόγω χρήση παρατηρείται σε υψηλά, συγκριτικά, ποσοστά
και στα κτήρια μικτής χρήσης. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι στην Π.Ε.
περιλαμβάνεται η περιοχή Βιομηχανίας - Χονδρεμπορίου.

•

Η κατασκευαστική δραστηριότητα κατά την 20ετία 1981 - 2001 υστερεί του μέσου όρου
της πόλης.
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•

Τα κτήρια σε ποσοστό 85% είναι ισόγεια ή διώροφα, σχετικά νέας κατασκευής, αφού το
62% είναι κατασκευασμένα μετά το 1970, ενώ το 78% διαθέτουν φέροντα οργανισμό
από μπετόν.

Π.Ε. 10 «Περιοχή Σταθμού – Χαραυγή»
Η Πολεοδομική Ενότητα 10 βρίσκεται νότια - νοτιοανατολικά του «κέντρου» και οριοθετείται
ανατολικά από την περιφερειακή οδό, δυτικά από την οδό Φαρσάλων και βόρεια από την
Ηρώων Πολυτεχνείου. Έχει έκταση 112,6 Ha και μόνιμο πληθυσμό (2011) 10.660 άτομα.
Από άποψη πραγματικών χρήσεων και λοιπών χαρακτηριστικών:
•

Τα κτήρια σε ποσοστό σχεδόν 93% είναι αποκλειστικής χρήσης και εξ αυτών το 88% είναι
κατοικίες. Τα «καταστήματα – γραφεία» εμφανίζονται ως δευτερεύουσα χρήση στο 73%
των κτηρίων μεικτής χρήσης.

•

Η κατασκευαστική δραστηριότητα κατά την 20ετία 1981-2001 κυμαίνεται στα επίπεδα του
μέσου όρου της πόλης με μικρές διαφοροποιήσεις.

•

Τα κτήρια σε ποσοστό 78% είναι ισόγεια ή διώροφα, το 53% έχει κατασκευαστεί μετά το
1970 και το 70% διαθέτει φέροντα οργανισμό από μπετόν.

Πίνακας 3:

Εξέλιξη Μόνιμου Πληθυσμού Πολεοδομικών Ενοτήτων Δήμου Λαρισαίων

Πολεοδομικές
Ενότητες
Π.Ε.1
Π.Ε.2
Π.Ε.3
Π.Ε.4
Π.Ε.5
Π.Ε.6
Π.Ε.7
Π.Ε.8
Π.Ε.9
Π.Ε.10
Π.Ε.11
Π.Ε.13
Π.Ε.14
Π.Ε.15
Π.Ε.16
Π.Ε.17
Π.Ε.18
Σύνολο Π.Ε.
Σύνολο εκτός
Π.Ε.
Λάρισα
Αμφιθέα
Κουλούριον
Σύνολο Δ.Δ.
Λαρίσης
Τερψιθέα
Σύνολο Δ.Δ.
Τερψιθέας
Σύνολο Δήμου
Πηγή:

Μόνιμος
Πληθυσμός
2011

Μόνιμος
Πληθυσμός
2021

2=1+(1*4%)

3=2+(2*12,6%)

4=3+(3*10,5%)

3.766
3.977
21.196
23.086
13.954
6.456
6.428
5.736
899
9.467
10.452
3.459
2.295
3.048
4.943
7.603
2.908
129.673

4.240
4.478
23.867
25.995
15.712
7.270
7.238
6.458
1.012
10.660
11.769
3.895
2.584
3.432
5.566
8.561
3.274
146.012

4.686
4.948
26.373
28.724
17.362
8.033
7.998
7.136
1.118
11.779
13.005
4.304
2.856
3.793
6.150
9.460
3.618
161.344

6.409

6.665

7.505

8.293

131.095
67
334

136.339
70
347

153.517
78
391

169.637
87
432

131.496

136.756

153.987

170.156

1.283

1.334

1.502

1.660

1.283

1.334

1.502

1.660

132.779

138.090

155.490

171.816

Μόνιμος
Πληθυσμός 2001
1:
απογραφικός
3.621
3.824
20.831
22.198
13.417
6.208
6.181
5.515
864
9.103
10.050
3.326
2.207
2.931
4.753
7.311
2.796
124.686

ΓΠΣ Λάρισας
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Α.2

Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης της Περιοχής
Παρέμβασης αναφορικά με τις 5 προκλήσεις του
άρθρου 7 του Καν. 1301/2013 για το ΕΤΠΑ

Α.2.1.1

Αποτύπωση Δημογραφικών Χαρακτηριστικών σε επίπεδο
Περιοχής Παρέμβασης, Αστικής Περιοχής και Δήμου

 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Η Λάρισα είναι η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας (με όρους πολεοδομικού
συγκροτήματος). Ορισμένα βασικά στοιχεία (μόνιμου πληθυσμού) παρουσιάζονται στον
πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας 4:

Εξέλιξη Μόνιμου Πληθυσμού 1991 ‐ 2011
Μεταβολή

Περιοχή

1991

2001

2011

1991 2001

2001 2011

Χώρα

10.223.392

10.964.020

10.815.197

7,2%

-1,4%

Περιφέρεια
Θεσσαλίας

729.268

740.115

732.762

1,5%

-1,0%

Π.Ε. Λάρισας

271.786

282.156

284.325

3,8%

0,8%

Δήμος Λαρισαίων

129.429

145.981

162.591

12,8%

11,4%

Δημοτική Ενότητα
Λαρισαίων

119.659

132.779

146.926

11,0%

10,7%

Δημοτική Κοινότητα
Λαρισαίων

118.425

131.496

144.934

11,0%

10,2%

Λάρισα (οικισμός /
ΔΔ)

118.090

131.095

144.651

11,0%

10,3%

ΔΚ1

-

27.435

29.446

-

7,3%

ΔΚ2

-

44.065

39.500

-

-10,4%

ΔΚ3

-

31.741

37.861

-

19,3%

ΔΚ4

-

28.256

37.844

-

33,9%

Τοπική Κοινότητα
Τερψιθέας

-

1.290

1.992

-

54,4%

Πηγή:

ΕΛΣΤΑΤ

 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού παρουσιάζεται στην εικόνα 3, όπου φαίνεται η
αναλογία ομάδων ηλικιών (0-19/60+) στην Περιοχή Παρέμβασης (στοιχεία 2011). Επίσης,
στην εικόνα 4 αποτυπώνεται η πυκνότητα κατοίκησης (άτομα / εκτάριο) της Περιοχής
Παρέμβασης (στοιχεία 2011).
Στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση
μεγαλύτερης ηλικίας (60+) καθώς αποτελούν το 42,00% του πληθυσμού της
αναλογία των ομάδων ηλικιών 0–10/60+ να υπολείπεται του μέσου όρου του Δήμου
(1,18) και να υπολογίζεται στο 1,08. Τα άτομα ηλικίας 0 – 19 ετών αποτελούν το
του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης.
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Εικόνα 3:

Αναλογία Ομάδων Ηλικιών (0‐19/60+) στην Περιοχή Παρέμβασης (2011)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Απογραφή πληθυσμού 2011 - Επεξεργασία: Εργ. Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στον κεντρικό πυρήνα της περιοχής παρέμβασης και ειδικότερα στο Νότιο τμήμα της
συνοικίας Αγ. Αχίλλειος, στο σύνολο της συνοικίας Αγ. Νικόλαος και στο Ανατολικό τμήμα
της συνοικίας Αγ. Σαράντα παρατηρείται η υψηλότερη συγκέντρωση πληθυσμού
μεγαλύτερης ηλικίας (60+) με την αναλογία των ομάδων ηλικιών 0–10/60+ να κυμαίνεται
μεταξύ 0,44 και 0,90. Σχετικά ισορροπημένη πληθυσμιακή κατανομή παρατηρείται στο
Βόρειο τμήμα της συνοικίας Αγ. Αχίλλειος, στο Δυτικό και Βόρειο τμήμα της συνοικίας Αγ.
Κωνσταντίνος, σε μια μικρή περιοχή στο Βόρειο κομμάτι της συνοικίας Σταθμός καθώς και
στο Βόρειο τμήμα της συνοικίας Ν.Σμύρνη, με την αναλογία των ομάδων ηλικιών0–10/60+
να κυμαίνεται μεταξύ 0,91 και 1,10. Υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού μικρότερης ηλικίας (010) παρατηρείται σε ορισμένες Βόρειες περιοχής της συνοικίας Αγ. Αχίλλειος, σχεδόν στο
σύνολο της συνοικίας Σταθμός, στο κεντρικό και Δυτικό τμήμα της συνοικίας Αγ. Σαράντα,
17
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στο Νοτιοανατολικό τμήμα της συνοικίας Αγ. Κωνσταντίνος καθώς και στο Νότιο τμήμα της
Νέας Σμύρνης, με την αναλογία των ομάδων ηλικιών 0–10/60+ να κυμαίνεται μεταξύ 1,11
και 2,00. Τέλος, η μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού μικρότερης ηλικίας (0-10)
παρατηρείται σε μια μικρή περιοχή στο Βόρειο τμήμα της συνοικίας Αγ. Αχίλλειος και στο
Ανατολικό τμήμα της Νέας Σμύρνης με την αναλογία να κυμαίνεται μεταξύ 2,01 και 5,27.
Στη περιοχή παρέμβασης συγκεντρώνεται το 39,90% του πληθυσμού της
πόλης της Λάρισας και η πληθυσμιακή πυκνότητα (156,6 άτομα/εκτάριο) είναι
διπλάσια του μέσου όρο της πόλης (71,5 άτομα / εκτάριο).
Εικόνα 4:

Πυκνότητα Κατοίκησης της Περιοχής Παρέμβασης (2011)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ –Απογραφή πληθυσμού 2011-Επεξεργασία: Εργ. Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Οι πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές στο σύνολο της πόλης της Λάρισας αλλά και της περιοχής
παρέμβασης είναι η συνοικία Αγ. Νικόλαος, το Νότιο και κεντρικό τμήμα της συνοικίας Αγ.
Κωνσταντίνος και ένα μικρό κομμάτι στο Δυτικό τμήμα της συνοικίας Αγ. Αχίλλειος, όπου η
πυκνότητα κατοίκησης κυμαίνεται μεταξύ 300 και 496 ατόμων ανά εκτάριο. Αρκετά
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πυκνοκατοικημένες είναι ο περιοχές στο Δυτικό τμήμα της συνοικίας Αγ. Σαράντα, στο
Βορειοανατολικό τμήμα της συνοικίας Αγ. Αχίλλειος, στο Βόρειο τμήμα του Σταθμού και ένα
κομμάτι στο Ανατολικό τμήμα της συνοικίας της Νέας Σμύρνης όπου η πυκνότητα κατοίκησης
κυμαίνεται μεταξύ 200 και 300 ατόμων ανά εκτάριο. Κατοικημένες σε λογικά επίπεδα, κοντά
στο μέσο όρο της πόλης της Λάρισας (71,5 άτομα/κάτοικο) είναι σχεδόν το σύνολο της
συνοικίας Αγ. Αχίλλειος, το Νοτιοδυτικό και ανατολικό τμήμα του Σταθμού, το Ανατολικό
τμήμα των συνοικιών Αγ. Κωνσταντίνος και Αγ. Σαράντα και σχεδόν ολόκληρο το νότιο
τμήμα της συνοικίας της Νέας Σμύρνης, με τη πυκνότητα κατοίκησης κυμαίνεται μεταξύ 50
και 150 ατόμων ανά εκτάριο. Η πιο αραιοκατοικημένη περιοχή της περιοχής παρέμβασης είναι
το Βόρειο τμήμα της συνοικίας Νέα Σμύρνη, όπου η πυκνότητα κατοίκησης κυμαίνεται μεταξύ
11 και 50 ατόμων ανά εκτάριο.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ – Στατιστικά Στοιχεία, τμήμα Α παρατίθενται δημογραφικά στοιχεία
σχετικά με τον Δήμο Λαρισαίων
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Α.2.1.2

1.Δημογραφικά
χαρακτηριστικά

Ανάλυση SWOT της Περιοχής Παρέμβασης Αναφορικά με τα
Δημογραφικά χαρακτηριστικά της
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ

 Σημαντικό
πληθυσμιακό μέγεθος
που κατοικεί εντός της
περιοχής παρέμβασης
αλλά και της αστικής
περιοχής για τα
δεδομένα του
ελληνικού συστήματος
αστικών κέντρων
 H αλλαγή του
δημογραφικού
χαρακτήρα της
Περιοχής
παρέμβασης, από
περιοχή κατοικίας, σε
περιοχή μικτών
κυρίως χρήσεων
 Η περιοχή
παρέμβασης αλλά και
συνολικά η Λάρισα
έχει συνεχή αύξηση
πληθυσμού κατά τις
τελευταίες δεκαετίες
 Η ύπαρξη και
λειτουργία σχολών
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης έχει
αποτέλεσμα να
κατοικούν στην
περιοχή παρέμβασης
σπουδαστές/φοιτητές

 Ο Δήμος
Λαρισαίων
χαρακτηρίζεται
από χαμηλό
δείκτη γήρανσης
σε σχέση με τον
δείκτη της
χώρας και της
Περιφέρειας
Θεσσαλίας
ωστόσο στον
κεντρικό πυρήνα
της περιοχής
παρέμβασης
παρατηρείται
δυσμενέστερη
αναλογία 0–
19/60+ σε σχέση
με την υπόλοιπη
πόλη
 Ύπαρξη
πληθυσμού
μειονεκτούντων
ομάδων εντός
της περιοχής
παρέμβασης (π.χ.
ΡΟΜΑ) με μη
ολοκλήρωση της
υποχρεωτικής
εκπαίδευσης
 Τάσεις
εγκατάλειψης
της περιοχής
παρέμβασης με
κενά κελύφη,
λόγω της
πολυετούς
οικονομικής
κρίσης

 Προσέλκυση
ενεργού
πληθυσμού που
θα ενισχύσει το
δημογραφικό
προφίλ και την
οικονομική ζωή
της περιοχής
παρέμβασης
 Προσέλκυση
νέων
δραστηριοτήτων
στην περιοχή
παρέμβασης με
στόχο την
πληθυσμιακή
αναβίωση του
κέντρου

 Μετακίνηση
πληθυσμού από
την περιοχή
παρέμβασης και
το ευρύτερο
κέντρο της πόλης
για κατοίκηση σε
άλλες περιοχές.

Δημογραφικές προκλήσεις της Περιοχής Παρέμβασης:
 Περαιτέρω συγκράτηση του πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης με τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας και ειδικότερα του νεανικού πληθυσμού (μόνιμων κατοίκων, φοιτητών κλπ) καθώς και την
δημιουργική ενεργοποίηση του
 Η αυξητική τάση του πληθυσμού της Λάρισας τις τελευταίες δεκαετίες δημιουργεί προϋποθέσεις για
δημιουργία νέων και σύγχρονων οικονομικών δραστηριοτήτων εντός της Περιοχής Παρέμβασης
 Ανάδειξη του πληθυσμού της Περιοχής Παρέμβασης σε οικονομικούς φορείς και παράγοντες
προώθησης της ζήτησης και της προσφοράς νέων προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνων με την ΣΒΑΑ
 Γενικότερη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή παρέμβασης και αναστροφή του αρνητικού
κλίματος που δημιουργήθηκε λόγω οικονομικής κρίσης με σκοπό την βελτίωση των δημογραφικών
μεγεθών
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Α.2.2.1

Αποτύπωση Κοινωνικών Χαρακτηριστικών σε επίπεδο Περιοχής
Παρέμβασης, Αστικής Περιοχής ή / και Δήμου

Ο Δήμος Λαρισαίων ασκεί την κοινωνική του πολιτική με τις παρακάτω υπηρεσίες και
δομές:
 Διεύθυνση Πρόνοιας, με κύριες αρμοδιότητες την ιατροκοινωνική φροντίδα, τα
επιδόματα πρόνοιας, τις οικονομικές ενισχύσεις, την υλοποίηση προγραμμάτων
καταπολέμησης της φτώχειας, τη λειτουργία των ΚΑΠΗ.
Στο πλαίσιο αυτών των αρμοδιοτήτων, υπό την εποπτεία της Δ/νσης Πρόνοιας, λειτουργεί
κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό φαρμακείο, κοινωνικό συσσίτιο, Δημοτικό Πολυϊατρείο
καθώς και τα Κ.Α.Π.Η.
Από το αρχείο της Δ/νσης Πρόνοιας είναι καταγεγραμμένα 116 άτομα ΑΜΕΑ –Παραπληγικοί
(Δυνητικά ωφελούμενοι του ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ) στην αστική περιοχή Λάρισας εκ των οποίων οι 52
κατοικούν εντός της Περιοχής Παρέμβασης
Πίνακας 5:

ΑΜΕΑ –Παραπληγικοί στην Αστική Περιοχή και την Περιοχή Παρέμβασης
ΑΜΕΑ –Παραπληγικοί (άτομα)

Αστική Περιοχή – Λάρισα

116

Περιοχή Παρέμβασης ΒΑΑ

52

 Διεύθυνση Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής, με αρμοδιότητες τη
λειτουργία των παιδικών σταθμών και του ξενώνα κακοποιημένων γυναικών, καθώς και
προγράμματα πολιτισμού και αθλητισμού του Δήμου.
Στον Δήμο Λαρισαίων λειτουργούν 25 παιδικοί/βρεφονηπιακοί σταθμοί και 21 Κ.Δ.Α.Π./
Λέσχες Πολιτισμού. Για την φροντίδα των κακοποιημένων γυναικών λειτουργεί αντίστοιχη
δομή ξενώνα.
 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λάρισας (ΔΗ.Κ.Ε.Λ)., η οποία εποπτεύει τις
κοινωνικές δομές για την αναπηρία, την τρίτη ηλικία (Βοήθεια στο Σπίτι κλπ.) και τις
ευπαθείς ομάδες (Κέντρο Στήριξης ΡΟΜΑ & Ευπαθών Ομάδων, που λειτουργεί στη Ν.
Σμύρνη)
Η Δ.Η.Κ.Ε.Λ. λειτουργεί (2) δύο Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α. στην συνοικία της Νέας Σμύρνης στον χώρο
του 33ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας εντός της Περιοχής Παρέμβασης και στην συνοικία
της Νεάπολης στον χώρο του 1ου Ειδικού Σχολείου, Μουσών. Από το αρχείο της Δ.Η.Κ.Ε.Λ.
οι ωφελούμενοι του Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α. Νέας Σμύρνης είναι 13 άτομα και του Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.
Νεάπολης είναι 24 άτομα εκ των οποίων κατοικούν εντός της Περιοχής Παρέμβασης 5 άτομα.
Πίνακας 6:

Ωφελούμενοι Κ.Δ.Α.Π.‐Μ.Ε.Α
Ωφελούμενοι (άτομα)

Κ.Δ.Α.Π.-Α.Μ.Ε.Α Νέας Σμύρνης

13

Κ.Δ.Α.Π.-Α.Μ.Ε.Α Νεάπολης

24 (5 κατοικούν εντός της Περιοχής Παρέμβασης)

 Δημοτικό Γηροκομείο Λάρισας, πρόκειται για νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου,
αποτελεί φιλανθρωπικό Ίδρυμα και διοικείται από εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με
πρόεδρο τον εκάστοτε Δήμαρχο Στο Ίδρυμα μπορούν να φιλοξενηθούν άτομα ηλικίας 65
ετών και άνω.
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Ωφελούμενοι Δομών Υγείας και Πρόνοιας
Δημοτικό Πολυϊατρείο: λειτουργεί στο Πολυκέντρο του Αγ. Κωνσταντίνου – ωφελούμενοι
1.000 άτομα (κατά μέσο όρο 85 άτομα/μήνα)
Φροντίδα ηλικιωμένων και παιδιών (ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, Βρεφονηπιακοί –
Παιδικοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ)
•

Δημοτικό Γηροκομείο Λάρισας: ωφελούμενοι 100 ηλικιωμένοι

•

6 ΚΑΠΗ: ωφελούμενοι 12.000 άτομα

•

ΚΔΑΠ: ωφελούμενοι 59 άτομα

•

ΚΔΑΠ ΜΕΑ: ωφελούμενοι 37 άτομα

•

Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί: ωφελούμενοι 2.000 παιδιά

Φροντίδα άλλων ευάλωτων ομάδων
•

Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών: ο αριθμός ωφελούμενων είναι στοιχείο που
προστατεύεται από προσωπικά δεδομένα

•

Βοήθεια στο Σπίτι: αριθμός ωφελούμενων 173 άτομα

•

«Κέντρο Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων»: αριθμός ωφελουμένων 450 άτομα

Ειδικές δράσεις για την αντιμετώπιση της φτώχειας (κοινωνικά παντοπωλεία,
συσσίτια, κέντρα υποδοχής αστέγων, κοινωνικά φαρμακεία κ.α.)
•

Κοινωνικό Παντοπωλείο: ωφελούμενοι 350 οικογένειες μηνιαίως

•

Συσσίτιο: 120 ωφελούμενοι

•

Κέντρο Υποδοχής αστέγων: ωφελούμενοι 32 άστεγα άτομα

•

Κοινωνικό φαρμακείο: ωφελούμενοι 150 άτομα

•

Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ): ωφελούμενοι 11.000 άτομα

Γενικά στον Δήμο Λαρισαίων υλοποιούνται τα εξής προγράμματα με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ:
•

γίνεται δωρεάν διανομή τροφίμων σε απόρους.

•

πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

•

δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού», ΕΣΠΑ 2007-2013.

•

προγράμματα Δια Βίου Μάθησης.

•

παρεμβάσεις για την κοινωνικοοικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού», ΕΣΠΑ 2007-2013

•

δράση ‘Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των
γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Ανάπτυξη και Λειτουργία Ξενώνων
Φιλοξενίας’

•

δράσεις παροχής τροφίμων και συνδρομή βασικών υλικών ειδών «Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»

και υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με ΜΚΟ
•

πρόγραμμα καταπολέμησης της φτώχειας.

•

προγράμματα ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ
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Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ – Στατιστικά Στοιχεία, τμήμα Β παρατίθενται κοινωνικά στοιχεία σχετικά με τον
Δήμο Λαρισαίων
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Α.2.2.2
2. Κοινωνικά
χαρακτηριστικά

Ανάλυση SWOT της Περιοχής Παρέμβασης Αναφορικά με τα Κοινωνικά Χαρακτηριστικά της










ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Ύπαρξη στην περιοχή παρέμβασης
δομών κοινωνικής υποστήριξης
Ύπαρξη φορέων στην περιοχή
παρέμβασης με ενεργό δράση σε
θέματα κοινωνικής ένταξης και
ενσωμάτωσης
Εμπειρία στην λειτουργία
κοινωνικών δομών, δικτύων και
δράσεων, καθώς και μεταφορά των
αρμοδιοτήτων κοινωνικής πρόνοιας
στο επίπεδο του Δήμου
Εμπειρία από την υλοποίηση
προγραμμάτων ένταξης ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων
Ύπαρξη πανεπιστημιακών σχολών
υγείας, νοσοκομείων και κέντρων
πρόληψης και αντιμετώπισης
εξαρτήσεων στην αστική περιοχή
Ύπαρξη σημαντικών κέντρων
αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία
εθνικής εμβέλειας στην ευρύτερη
αστική περιοχή












ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
Υφίστανται «κενά» στην
προσβασιμότητα της
περιοχής παρέμβασης
Η ασυνέχεια μεταξύ των
υποπεριοχών της περιοχής
παρέμβασης που
περιλαμβάνει την περιοχή του
κέντρου και της Νέας
Σμύρνης
Αυξανόμενες ανάγκες
αντιμετώπισης φαινομένων
φτώχειας
Ανάγκη για ενσωμάτωση
ευάλωτων ομάδων του
πληθυσμού
Ύπαρξη μακροχρόνια
ανέργων
Ανάγκη για βελτίωση
προσβασιμότητας και
υποδομών ΑΜΕΑ
Ανάγκη για τη φροντίδα των
ατόμων και ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων με
αναπηρία
Καταγραφή, από την
υπηρεσία Πρόνοιας,
ευάλωτων ομάδων
πληθυσμού εντός της
περιοχής παρέμβασης ως
δικαιούχων κοινωνικών
επιδομάτων
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Απόκτηση κατάλληλου
χώρου εντός της περιοχής
Παρέμβασης για τη
δημιουργία Κέντρου
Οικογενειακής και
Κοινωνικής Στήριξης
Ενσωμάτωση στην περιοχή
παρέμβασης της
υποβαθμισμένης με
κοινωνικούς όρους περιοχής
της Νέας Σμύρνης
Μετατροπή της Περιοχής
Παρέμβασης σε περιοχή
«προσβάσιμη» σε όλους
Διαθεσιμότητα πόρων για
συμπλήρωση υποδομών
πρόνοιας και ειδικές δράσεις
αντιμετώπισης κοινωνικών
αναγκών με στόχο την
αναβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών και
δημιουργία νέων κοινωνικών
δομών
Διαθεσιμότητα πόρων για την
κοινωνική ένταξη και την
προώθηση της απασχόλησης
Διαθεσιμότητα πόρων για την
ανάπτυξη της κοινωνικής
οικονομίας










ΑΠΕΙΛΕΣ
Καθυστέρηση ολοκλήρωσης
του θεσμικού πλαισίου για
την λειτουργία των δομών
κοινωνικής ένταξης
Η οικονομική κρίση έχει
αυξήσει τον πληθυσμό των
ατόμων κάτω από τα όρια της
φτώχειας
Αύξηση του αριθμού των
αστέγων
Ασυνέχεια στην
χρηματοδότηση για τα
προγράμματα κοινωνικής
ένταξης
Η αύξηση του αριθμού των
ατόμων των ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων, λόγω
της οικονομικής κρίσης
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Κοινωνικές προκλήσεις στην Περιοχή Παρέμβασης
o Λειτουργική ενοποίηση των δύο υποπεριοχών της περιοχής παρέμβασης , που θα οδηγήσει στην άρση του αποκλεισμού των κατοίκων της περιοχής της Νέας
Σμύρνης
o Αντιμετώπιση της βαθιάς οικονομικής κρίσης με δημιουργία κέντρου οικογενειακής και κοινωνικής στήριξης εντός της Περιοχής Παρέμβασης
o Δημιουργία δομών αντιμετώπισης της φτώχειας και κοινωνικής ενσωμάτωσης που εξυπηρετούν τις ανάγκες της περιοχής παρέμβασης
o Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευάλωτων ομάδων εντός της Περιοχής Παρέμβασης
o Ενίσχυση συνοχής του κοινωνικού ιστού εντός της Περιοχής Παρέμβασης
o Κάλυψη των κενών σε υποδομές και υπηρεσίες πρόνοιας, αντιμετώπισης των επιπτώσεων της φτώχειας εντός της Περιοχής Παρέμβασης
o Στρατηγική αναδιάταξη των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών και ολοκλήρωση του δικτύου κοινωνικών δομών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες
και στον εθνικό σχεδιασμό, με στόχο την άμεση βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
εντός της Περιοχής Παρέμβασης
o Βελτίωση της συμμετοχής των ΑμεΑ στην κοινωνία
o Διευκόλυνση μετακίνησης ΑμεΑ στην περιοχή Παρέμβασης και μετατροπή της περιοχής παρέμβασης σε «προσβάσιμη περιοχή», με σκοπό την προσέλκυση
ΑμεΑ και των βοηθών/συγγενών τους στην Περιοχή Παρέμβασης
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Α.2.3.1

Αποτύπωση και Αξιολόγηση Οικονομικών Χαρακτηριστικών σε
Επίπεδο Περιοχής Παρέμβασης, Αστικής Περιοχής και Δήμου

Σε ό,τι αφορά τα επίπεδα ανεργίας στη περιοχή παρέμβασης, παρατηρούνται υψηλά
ποσοστά ανεργίας περιμετρικά του «πυρήνα» της πόλης, στις περιοχές που αποτελούν τον
ευρύτερο κεντρικό τομέα. Η συνοικία με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας είναι η Νέα Σμύρνη
ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφονται στη συνοικία Αγ. Αχίλλειος.
Εικόνα 5:

Ποσοστό Ανέργων επί του Απασχολούμενου Πληθυσμού στη Περιοχή Παρέμβασης 2011

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ –Απογραφή πληθυσμού 2011-Επεξεργασία: Εργ. Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ειδικότερα, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας που ξεπερνούν τον μέσο όρο της πόλης
της Λάρισας (18,30%) και της περιοχής παρέμβασης (19,00%) καταγράφονται στο
Ανατολικό και Δυτικό τμήμα της συνοικίας του Αγ. Νικολάου, στο Ανατολικό τμήμα της
συνοικίας του Σταθμού, στο Βόρειο και Δυτικό τμήμα της συνοικίας Αγ. Κωνσταντίνου, στο
Νότιο και Ανατολικό τμήμα των Αγ. Σαράντα και στο Νοτιοανατολικό τμήμα της Νέας
Σμύρνης, με τα ποσοστά ανέργων επί του απασχολούμενου πληθυσμού να κυμαίνονται
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μεταξύ 20,10% και 39,80%. Ποσοστά ανεργίας κοντά και κάτω από τον μέσο όρο (μεταξύ
15,10% και 20,00%) παρουσιάζουν το Δυτικό τμήμα της συνοικίας Αγ. Αχίλλειος, οι Νότιες
περιοχές της συνοικίας Αγ. Νικόλαος, το Δυτικό τμήμα του Αγ. Κωνσταντίνου και οι
Νοτιοανατολικές περιοχές της συνοικίας Αγ. Σαράντα. Τα χαμηλότερα επίπεδα ανεργίας
(μεταξύ 8,80% και 15,00%) καταγράφονται στο Ανατολικό τμήμα της συνοικίας Αγ.
Αχίλλειος, στο Ανατολικό κομμάτι της συνοικίας Αγ. Κωνσταντίνος και στο Βόρειο τμήμα της
συνοικίας Αγ. Σαράντα.
Το εργατικό δυναμικό της περιοχής παρέμβασης αποτελεί το 39,62% τους
εργατικού δυναμικού της πόλης της Λάρισας. Οι επαγγελματικές κατηγορίες που
συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά απασχολούμενων στη περιοχή παρέμβασης είναι οι
πωλητές (10,57%), εκπαιδευτικοί (9,85%), απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών
υπηρεσιών (3,92%), βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης (3,72%), τεχνίτες
ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων (3,51%) και ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και
μηχανικοί (3,43%).
Πίνακας 7:
Εργατικό Δυναμικό, Απασχολούμενοι, Άνεργοι στην Περιοχή Παρέμβασης ΟΧΕ
Ποσοστό στο
Σύνολο του
Εργατικού
Δυναμικού
της Αστικής
Περιοχής

Επαγγελματική Κατηγορία

Αριθμός

Ποσοστό στο
Σύνολο του
Εργατικού
Δυναμικού της
Περιοχής ΒΑΑ

Γενικοί διευθυντές, ανώτερα διοικητικά στελέχη και
μέλη των νομοθετικών σωμάτων

67

0,28%

0,11%

89

0,37%

0,15%

226

0,93%

0,37%

720

2,96%

1,17%

834

3,43%

1,36%

Επαγγελματίες του τομέα της υγείας

1.101

4,53%

1,79%

Εκπαιδευτικοί

2.394

9,85%

3,90%

479

1,97%

0,78%

57

0,23%

0,09%

704

2,90%

1,15%

Διοικητικοί και εμπορικοί διευθυντές
Διευθυντές
παραγωγής
και
εξειδικευμένων
υπηρεσιών
Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων
λιανικού και χονδρικού εμπορίου και άλλων
υπηρεσιών
Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί

Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης
Επαγγελματίες
του
τομέα
των
πληροφόρησης και επικοινωνίας

τεχνολογιών

Επαγγελματίες
του
νομικού,
κοινωνικού
πολιτιστικού κλάδου
Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής

και

236

0,97%

0,38%

Τεχνικοί του τομέα της υγείας

321

1,32%

0,52%

Βοηθοί Επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης
Βοηθοί επαγγελματιών του νομικού, κοινωνικού και
πολιτιστικού
τομέα
και
ασκούντες
συναφή
επαγγέλματα
Τεχνικοί
του
τομέα
της
πληροφόρησης
και
επικοινωνίας

903

3,72%

1,47%

243

1,00%

0,40%

77

0,32%

0,13%

682

2,81%

1,11%

244

1,00%

0,40%

326

1,34%

0,53%

79

0,33%

0,13%

954

3,92%

1,55%

2.569

10,57%

4,19%

Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων
μηχανών με πληκτρολόγιο

και

χειριστές

Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών
Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και
υλικών
Άλλοι υπάλληλοι γραφείου
Απασχολούμενοι
στην
παροχή
προσωπικών
υπηρεσιών
Πωλητές
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Επαγγελματική Κατηγορία

Απασχολούμενοι στην παροχή ατομικής φροντίδας
Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας
Ειδικευμένοι
γεωργοί
και
κτηνοτρόφοι,
επαγγελματίες
Ειδικευμένοι δασοκόμοι, υλοτόμοι, αλιείς και κυνηγοί,
επαγγελματίες
Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς, κυνηγοί και συλλέκτες
θηραμάτων για ίδια κατανάλωση
Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης
εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων

κτιρίων,

Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες
συναφή επαγγέλματα
Χειροτέχνες και τυπογράφοι
Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί
Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας
ξύλου, ειδών ένδυσης και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα
Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων,
μηχανημάτων και εξοπλισμού
Συναρμολογητές (μονταδόροι)
Οδηγοί μέσων μεταφοράς και χειριστές κινητού
εξοπλισμού
Καθαριστές και βοηθοί
Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και
αλιείας
Ανειδίκευτοι
εργάτες
ορυχείων,
μεταποίησης και μεταφορών

κατασκευών,

Βοηθοί παρασκευής φαγητών
Πλανόδιοι
πωλητές,
πρόσωπα
που
παρέχουν
μικροϋπηρεσίες στο δρόμο και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα
Συλλέκτες απορριμμάτων και άλλοι ανειδίκευτοι
εργάτες
Απασχολούμενοι
Άνεργοι
Εργατικό Δυναμικό

228

0,94%

Ποσοστό στο
Σύνολο του
Εργατικού
Δυναμικού
της Αστικής
Περιοχής
0,37%

1.229

5,06%

2,00%

675

2,78%

1,10%

8

0,03%

0,01%

0

0,00%

0,00%

852

3,51%

1,39%

449

1,85%

0,73%

Αριθμός

Ποσοστό στο
Σύνολο του
Εργατικού
Δυναμικού της
Περιοχής ΒΑΑ

82

0,34%

0,13%

304

1,25%

0,50%

416

1,71%

0,68%

233

0,96%

0,38%

22

0,09%

0,04%

651

2,68%

1,06%

478

1,97%

0,78%

85

0,35%

0,14%

276

1,14%

0,45%

125

0,51%

0,20%

11

0,05%

0,02%

253

1,04%

0,41%

19.682

80,98%

32,08%

4.624

19,02%

7,54%

24.306

100,00%

39,62%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Απογραφή πληθυσμού 2011

Σε ότι αφορά την κατανομή των απασχολούμενων στην περιοχή παρέμβασης,
παρατηρείται σημαντική συγκέντρωση (33,90%) στις επαγγελματικές κατηγορίες 1
(διοικητικά στελέχη και μέλη των νομοθετικών σωμάτων, διοικητικοί και εμπορικοί
διευθυντές, διευθυντές παραγωγής και εξειδικευμένων υπηρεσιών, ξενοδοχείων,
εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου και άλλων υπηρεσιών) και 2
(ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί, επαγγελματίες του τομέα της υγείας,
εκπαιδευτικοί, επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης, του νομικού, κοινωνικού και
πολιτιστικού κλάδου, των τομέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας) στις
συνοικίες της περιοχής παρέμβασης, η οποία ξεπερνάει τον μέσο όρο της πόλης της Λάρισας
(30,60%). Σημειώνεται ότι το 43,50% του συνόλου των απασχολούμενων στις ανωτέρω
κατηγορίες στη πόλη της Λάρισας κατοικεί στην περιοχή παρέμβασης.
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Εικόνα 6:

Ποσοστό Απασχολούμενων στις Επαγγελματικές Κατηγορίες 1 και 2 στη Περιοχή
Παρέμβασης 2011

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Απογραφή πληθυσμού 2011 - Επεξεργασία: Εργ. Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ειδικότερα, τα υψηλότερα ποσοστά απασχολούμενων (35,1% - 53,8%) στις επαγγελματικές
κατηγορίες 1 και 2 καταγράφονται στο σύνολο των συνοικιών Αγ. Αχίλλειος και Αγ. Νικόλαος
(με μικρές εξαιρέσεις σε ορισμένα τμήματα), στο Δυτικό και κεντρικό τμήμα της συνοικίας
Αγ. Κωνσταντίνος και σε μια μικρή περιοχή στο Βορειοδυτικό τμήμα της συνοικίας Αγ.
Σαράντα. Ποσοστά απασχόλησης μεταξύ 20,1% και 35,0% καταγράφονται σχεδόν στο
σύνολο της συνοικίας Αγ. Σαράντα, στο κεντρικό και Ανατολικό τμήμα της συνοικίας Αγ.
Κωνσταντίνος, σε ορισμένες Βόρειες περιοχές της συνοικίας Αγ. Αχίλλειος και μια μικρή
περιοχή στο Νότιο τμήμα της συνοικίας Αγ. Νικόλαος. Τα χαμηλότερα ποσοστά
απασχολούμενων (6,7% - 20,0%) στις επαγγελματικές κατηγορίες 1 και 2 παρουσιάζουν το
σύνολο της συνοικίας Νέα Σμύρνη και μια μικρή περιοχή στο Βορειοανατολικό τμήμα της
συνοικίας Αγ. Σαράντα.
Οι απασχολούμενοι στις επαγγελματικές κατηγορίες 7 έως 9 (τεχνίτες, ηλεκτρολόγοι,
ηλεκτρονικοί, οδηγοί μέσων μεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισμού, ανειδίκευτοι
εργάτες και πλανόδιοι πωλητές) αποτελούν το 21,50% των απασχολούμενων της περιοχής
παρέμβασης, ποσοστό χαμηλότερο από το μέσο όρο (23,90%) της πόλης της Λάρισας.
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Σημειώνεται ότι το 35,30% του συνόλου των απασχολούμενων στις ανωτέρω κατηγορίες στη
πόλη της Λάρισας κατοικεί στην περιοχή παρέμβασης
Εικόνα 7:

Ποσοστό Απασχολούμενων στις Επαγγελματικές Κατηγορίες 7 έως 9 στη Περιοχή
Παρέμβασης 2011

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ –Απογραφή πληθυσμού 2011-Επεξεργασία: Εργ. Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ειδικότερα, τα υψηλότερα ποσοστά απασχολούμενων (30,1% - 41,7%) στις επαγγελματικές
κατηγορίες 7 έως 9 καταγράφονται στο σύνολο της συνοικίας Νέα Σμύρνη, σε ορισμένες
περιοχές στο Βόρειο και Ανατολικό τμήμα της συνοικίας Αγ. Σαράντα και στο Βόρειο και
Δυτικό τμήμα της συνοικίας Αγ. Αχίλλειος.
Ποσοστά απασχόλησης μεταξύ 20,1% και 30,0% καταγράφονται στο Ανατολικό και Δυτικό
τμήμα της συνοικίας Αγ. Σαράντα, στο κεντρικό και Ανατολικό τμήμα της συνοικίας Αγ.
Κωνσταντίνος, στο Βορειοανατολικό τμήμα της συνοικίας σταθμός, στο κεντρικό και
Νοτιοανατολικό τμήμα της συνοικίας Αγ. Νικόλαος και σε μια μικρή περιοχή στο Δυτικό
τμήμα της συνοικίας Αγ. Αχίλλειος. Τα χαμηλότερα ποσοστά απασχολούμενων (10,5% 20,0%) στις επαγγελματικές κατηγορίες 7 έως 9 καταγράφονται σχεδόν στο σύνολο της
συνοικίας Αγ. Αχίλλειος (με ορισμένες εξαιρέσεις), στο Βόρειο και Δυτικό τμήμα της συνοικίας
Αγ. Νικόλαος, στο Νότιο και Δυτικό τμήμα της συνοικίας Σταθμός, στο Δυτικό και Ανατολικό
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τμήμα της συνοικίας Αγ. Κωνσταντίνος σε μια μικρή περιοχή στο Βόρειο τμήμα της συνοικίας
Αγ. Σαράντα.
Οι περισσότερες ενεργές επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης καταγράφονται στη
περιοχή του εμπορικού και διοικητικού κέντρου της πόλης και ειδικότερα στις συνοικίες Αγ.
Αχίλλειος και Αγ. Νικόλαος καθώς και στο δυτικό τμήμα των συνοικιών Αγ. Κωνσταντίνος και
Αγ. Σαράντα. Στο υπόλοιπο τμήμα της περιοχής παρέμβασης ο αριθμός των ενεργών
επιχειρήσεων είναι αρκετά μικρότερος.
Εικόνα 8:

Ενεργές Επιχειρήσεις Περιοχής Παρέμβασης ανά Κατηγορία Δραστηριότητας 2015

Πηγή: Επιμελητήριο Λάρισας, μητρώο επιχειρήσεων (Ιούνιος 2015) - Επεξεργασία: Εργ. Χωροταξικού και
Πολεοδομικού Σχεδιασμού Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η πλειοψηφία των ενεργών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη περιοχή παρέμβασης
είχαν εγγραφεί στα οικεία επιμελητήρια μεταξύ των ετών 1990 και 2015.
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Εικόνα 9:

Ενεργές Επιχειρήσεις Περιοχής Παρέμβασης ανά Έτος Εγγραφής 1900 - 2015

Πηγή: Επιμελητήριο Λάρισας, μητρώο επιχειρήσεων
Πολεοδομικού Σχεδιασμού Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

(Ιούνιος

2015)-Επεξεργασία:

Εργ.

Χωροταξικού

και

Οι περισσότερες διαγραφές επιχειρήσεων στη περιοχή παρέμβασης γίνονται τη περίοδο 2008
– 2013 και αφορούν κυρίως τις συνοικίες Αγ. Αχίλλειος, Αγ. Νικόλαος και το δυτικό τμήμα
των συνοικιών Αγ. Κωνσταντίνος και Αγ. Σαράντα. Το 2014 οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων
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ξεπερνούν κατά πολύ τις διαγραφές των υφιστάμενων επιχειρήσεων, γεγονός που
υποδηλώνει μια τάση ανάκαμψης της τοπικής οικονομίας.
Εικόνα 10:

Διαγραφές Επιχειρήσεων το 2014 στην Περιοχή Παρέμβασης ανά Έτος Εγγραφής

Πηγή: Επιμελητήριο Λάρισας, μητρώο επιχειρήσεων
Πολεοδομικού Σχεδιασμού Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

(Ιούνιος

2015)-Επεξεργασία:

Εργ.

Χωροταξικού

και

 Δημιουργική Οικονομία και Υποδομές Πολιτισμού – Τουρισμού
σε επίπεδο Περιοχής Παρέμβασης
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Η δυναμική της περιοχής παρέμβασης στον τομέα του πολιτισμού μπορεί να
τεκμηριωθεί κι από το μεγάλο αριθμό πολιτιστικών φορέων και συλλόγων που
δραστηριοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια, με κάποιους να έχουν πάνω από τριάντα χρόνια
παρουσίας στα πολιτιστικά δρώμενα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου διεκδίκησης από τη
Λάρισα του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 καταγράφηκαν 197
φορείς και οργανισμοί που παράγουν πολιτισμό και δραστηριοποιούνται στη
δημιουργική οικονομία εκ των οποίων 94 έχουν έδρα εντός της Περιοχής
Παρέμβασης. Αξιοσημείωτη είναι και η ευρύτητα των πεδίων δραστηριοποίησής τους αλλά
και οι διαφορετικές μορφές οργάνωσής τους. Μουσική, χορός, ζωγραφική, εικαστικές τέχνες,
θέατρο, μουσικό θέατρο, χοροθέατρο, θεατρικό παιχνίδι, λογοτεχνία, ποίηση, φωτογραφία,
γαστρονομία, είναι μόνο μερικά από τα ενδιαφέροντα των τοπικών πολιτιστικών φορέων,
συλλόγων, συλλογικοτήτων, άτυπων ομάδων, ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π., ιδρυμάτων, ερασιτεχνικών
σκηνών, κοινωνικών ομάδων, κλπ που ενεργοποιούνται είτε αποκλειστικά είτε μερικώς στον
τομέα του πολιτισμού.
Εντός της Περιοχής Παρέμβασης βρίσκεται ο Λόφος του Φρουρίου που αποτέλεσε
θέση συνεχούς κατοίκησης από την νεολιθική εποχή έως σήμερα με αποτέλεσμα να
συγκεντρώνει μνημεία που καλύπτουν πολλαπλές ιστορικές περιόδους: της αρχαιότητας, της
βυζαντινής εποχής και της οθωμανικής περιόδου. Στις νότιες παρυφές του λόφου βρίσκεται
το Α΄ Αρχαίο Θέατρο, μοναδικό θέατρο τέτοιου μεγέθους στον ελλαδικό χώρο που βρίσκεται
μέσα στον αστικό ιστό ενώ στην κορυφή του λόφου βρίσκεται το Μπεζεστένι, η οθωμανική
σκεπαστή αγορά. Στα νότια του Μπεζεστενίου έχει ανασκαφεί μια παλαιοχριστιανική
βασιλική, που μπορεί να ταυτισθεί με το μητροπολιτικό ναό της πόλης, ο οποίος κτίσθηκε τον
6ο αι. πάνω από τον τάφο του Αγίου Αχιλλείου, του πρώτου μητροπολίτη της. Στα ανατολικά
του Μπεζεστενίου και της παλαιοχριστιανικής βασιλικής αποκαλύφθηκε παλαιοχριστιανικό
λουτρό και μεσοβυζαντινός ναός. Εντός της Περιοχής Παρέμβασης βρίσκονται επίσης κι άλλα
μνημεία της Οθωμανικής περιόδου: Τουρκικό Λουτρό, Τέμενος Μπαϊρακλί Τζαμί, Οθωμανικό
Τέμενος Γενί Τζαμί.
Άλλα αξιόλογα μνημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος εντός της ΠΠ είναι επίσης το
Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, τα Παλαιά Σφαγεία, διατηρητέο δείγμα σιδηράς κατασκευής
των αρχών του 20ου αιώνα, ενώ στο βόριο όριο της ΠΠ βρίσκεται το συγκρότημα κτιρίων
του «Μύλου Παππά» (Γεωργιάδου 53), το σημαντικότερο μνημείο της νεότερης περιόδου της
πόλης και στο δυτικό όριο το Β΄ Αρχαίο Θέατρο. Στον «Μύλο Παππά» στεγάζουν την
δραστηριότητά τους το Θεσσαλικό Θέατρο καθώς και η Δημοτική Σχολή Μπαλέτου. Επίσης,
εντός της Περιοχής Παρέμβασης λειτουργούν το Δημοτικό Ωδείο, η Δημόσια Βιβλιοθήκη επί
της οδού 28ης Οκτωβρίου και η Δημοτική Βιβλιοθήκη στον 1ο όροφο του Χατζηγιάννειου
(Ρούσβελτ 59).
Γενικότερα, οι φορείς πολιτισμού στην Λάρισα προάγουν εν γένει όλες τις καλές
τέχνες, οι ρίζες ανάπτυξης των οποίων εντοπίζονται στο μακρύ ιστορικό παρελθόν της πόλης.
Ειδικότερα, ο Δήμος Λαρισαίων προάγει τον πολιτισμό μέσω των δομών και υπηρεσιών που
διαθέτει (Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών, Τμήμα Χορού – Τμήμα Πολιτισμού) αλλά
και των νομικών πρόσωπων που εποπτεύει (Θεσσαλικό Θέατρο, Δημοτικό Ωδείο, Δημοτική
Πινακοθήκη). Σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις (θεατρικές παραστάσεις, λογοτεχνικές και
μουσικές βραδιές, κινηματογραφικές προβολές, κουκλοθέατρο, εκθέσεις ζωγραφικής και
φωτογραφίας, κ.ά.) διοργανώνονται καθ΄όλη τη διάρκεια του χρόνου έχοντας ως
αποτέλεσμα ένα πλούσιο πολιτισμικό απόθεμα.

Στις πολιτιστικές υποδομές της πόλης που όμως βρίσκονται εκτός Περιοχής
παρέμβασης, συμπεριλαμβάνονται το Διαχρονικό Μουσείο, η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο, το Ιατρικό Μουσείο καθώς και το
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Μουσείο της Κτηνιατρικής υπηρεσίας του Στρατού. Χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων κατά
την θερινή περίοδο είναι το Kηποθέατρο, ανοιχτό αμφιθέατρο στο πάρκο του Αλκαζάρ.
Εικόνα 11: Χωροθέτηση Πολιτιστικών Υποδομών και Μνημείων Λάρισας

Πηγή: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Όσον αφορά στην ξενοδοχειακή υποδομή, σήμερα (Απρίλιος 2017) λειτουργούν στην πόλη
της Λάρισας 9 ξενοδοχειακές μονάδες εκ των οποίων 2 πέντε αστέρων, η πλειοψηφία των
οποίων βρίσκεται εντός ΠΠ.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ – Στατιστικά Στοιχεία, τμήμα Γ παρατίθενται οικονομικά στοιχεία σχετικά
με τον Δήμο Λαρισαίων
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Α.2.3.2

Ανάλυση SWOT της Περιοχής Παρέμβασης Αναφορικά με τα Οικονομικά Χαρακτηριστικά της

3. Οικονομικά
χαρακτηριστικά









ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Η περιοχή παρέμβασης, αποτελεί
αναγνωρισμένο οικονομικό και
διοικητικό κέντρο με κεντροβαρική
θέση στην αστική περιοχή
Έντονη οικονομική δραστηριότητα
και ιδρύσεις νέων επιχειρήσεων
εντός της περιοχής παρέμβασης
Στην περιοχή παρέμβασης
υπάρχουν σημαντικά μνημεία και
αξιοθέατα
Στην περιοχή παρέμβασης
δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις
εστίασης, αναψυχής και διαμονής
Στην περιοχή παρέμβασης υπάρχει
συγκέντρωση σε δυναμικούς
κλάδους και επαγγέλματα
Στην περιοχή παρέμβασης
δραστηριοποιούνται φορείς στην
δημιουργική οικονομία και
λαμβάνουν χώρα πολιτιστικά
(γεγονότα) δρώμενα τοπικών
φορέων πολιτισμού









ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
Έλλειψη σύγχρονων
υποδομών για την διενέργεια
πολιτιστικών εκδηλώσεων
των τοπικών καλλιτεχνικών
φορέων
Δεν υπάρχει διασύνδεση των
υποδομών και δράσεων
πολιτισμού στην περιοχή
παρέμβασης
Έλλειψη σχεδίων
αξιοποίησης του πολιτιστικού
αποθέματος της περιοχής
παρέμβασης
Ύπαρξη μακροχρόνια
ανέργων















Οικονομικές προκλήσεις εντός Περιοχής Παρέμβασης:
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Ύπαρξη των σημαντικότερων
αξιοθέατων και πολιτιστικών
υποδομών και θεσμών εντός της
περιοχής παρέμβασης
Ανάδειξη της δράσης τοπικών
φορέων πολιτισμού (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ
κλπ) μέσω της ολοκλήρωσης του
Προσκηνίου Πολιτισμού
Θετικές επιπτώσεις στην
οικονομία από τη βελτίωση της
εικόνας της αστικής περιοχής και
τη διατήρηση και ανάδειξη του
φυσικού περιβάλλοντος και της
πολιτιστικής κληρονομιάς
Δυνατότητα για επικέντρωση των
προτεραιοτήτων και αξιοποίηση
χρηματοδοτικών πόρων της
προγραμματικής περιόδου 2014 –
2020 σε επιλεγμένα πεδία της
περιφερειακής RIS και
ειδικότερα στον δημιουργικό
τουρισμό
Ανάπτυξη διασυνδέσεων του
τριτογενούς τομέα (στα πεδία του
τουρισμού– πολιτισμού) με την
πολιτιστική και δημιουργική
βιομηχανία
Αξιοποίηση τεχνολογιών στην
ανάδειξη πολιτιστικού
αποθέματος και παροχής
υπηρεσιών τουρισμού-πολιτισμού
Ανάπτυξη κοινωνικής
επιχειρηματικότητας σε θέματα
που σχετίζονται με τα
δημιουργικά επαγγέλματα






ΑΠΕΙΛΕΣ
Δυσμενές οικονομικό
περιβάλλον
Απουσία παράδοσης στη
συνεργασία ΟΤΑ και
επιχειρηματικού χώρου
Διατήρηση της
αποσπασματικότητας
των σχεδίων και έργων
Χαμηλό επίπεδο
επενδύσεων από τις
ΜΜΕ
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o Αναβάθμιση της οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή παρέμβασης μέσω της προώθησης στην απασχόληση των ανέργων της περιοχής παρέμβασης
o Δημιουργία ενός ζωντανού θύλακα στο κέντρο της πόλης, με τη δικτύωση των χώρων πολιτισμού και την λειτουργία του Προσκήνιου Πολιτισμού και του
Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης (Γενί Τζαμί)
o Ενίσχυση της αναπτυξιακής δυνατότητας της Περιοχής Παρέμβασης με την ίδρυση και συνέχιση της λειτουργίας των βιώσιμων επιχειρήσεων στην περιοχή
παρέμβασης
o Ανάδειξη της δράσης των τοπικών φορέων πολιτισμού (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., Δημοτικό Ωδείο, Δημοτική Σχολή Μπαλέτου) και διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς, με την ανάδειξη των συλλογών τους
o Ενίσχυση της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας για την ενίσχυση της δικτύωσης της καλλιτεχνικής κοινότητας και δημιουργία νέων επαγγελμάτων
που θα προσελκύσουν επισκέπτες στην περιοχή παρέμβασης
o Ενίσχυση διασύνδεσης μεταξύ των τομέων της οικονομίας στην περιοχή παρέμβασης, για την προσέλκυση επισκεπτών εντός αυτής
o Ενίσχυση του τουρισμού της πόλης-βελτίωση της πληρότητας των καταλυμάτων και του αριθμού διανυκτερεύσεων εντός της περιοχής παρέμβασης
o Ενίσχυση επιχειρήσεων με στόχο τη μείωση των κενών καταστημάτων του κέντρου της πόλης και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
o Ενίσχυση των δράσεων Κοινωνικής Οικονομίας στην περιοχή παρέμβασης και αύξηση της απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών ομάδων
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Α.2.4.1

Αποτύπωση Κλιματικών Χαρακτηριστικών σε επίπεδο Περιοχής
Παρέμβασης, Αστικής Περιοχής ή / και Δήμου

Κλίμα
Το κλίμα της περιοχής Λάρισας έχει τα στοιχεία του ηπειρωτικού κλίματος της πεδινής
Θεσσαλίας, με κυριότερο χαρακτηριστικό το μεγάλο θερμομετρικό εύρος μεταξύ καλοκαιριού και
χειμώνα, με ετήσιες διαφορές μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας άνω των 22°C. Η
μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 15,7 °C βαθμοί Κελσίου. Η μέση ετήσια βροχόπτωση στην πόλη
κυμαίνεται στα 425 χιλιοστά.
Πίνακας 8:

Κλιματικά Χαρακτηριστικά Λάρισας

Μήνας

Ιαν

Φεβ

Μαρ

Απρ

Μάι

Ιουν

Ιουλ

Αυγ

Σεπ

Οκτ

Νοε

Δεκ

Μέγιστη Μηνιαία
θερμοκρασία
(°C)

9.8

12.0

14.7

19.6

25.7

31.0

33.1

32.6

28.4

22.2

15.8

11.1

Ελάχιστη
Μηνιαία
θερμοκρασία
(°C)

0.7

1.3

3.3

6.2

10.9

15.0

17.7

17.3

14.0

10.0

5.8

2.0

Απόλυτα ρεκόρ
θερμοκρασίας
(°C)

-

21.6

-

-

-

-

-

45.4

-

-

-

-

Μέση μηνιαία
Βροχόπτωση
(mm)

32.5

31.7

36.7

33.0

38.2

25.6

19.0

16.4

30.2

52.2

56.9

50.8

Μέση Μηνιαία
Υγρασία (%)

79.6

75.1

73.4

68.7

61.6

49.2

46.6

50.0

58.9

70.0

79.5

82.2

Πηγή:

Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Ηχορύπανση (θόρυβος κ.λ.π)
Στοιχεία για τα επίπεδα θορύβου στην Δημοτική Ενότητα Λάρισας αντλήθηκαν από την
μελέτη του ΥΠΕΚΑ «Αξιολόγηση περιβαλλοντικού θορύβου στο πλαίσιο εφαρμογής της οδηγίας
2002/49/ΕΚ για τα πολεοδομικά συγκροτήματα Λάρισας και Βόλου, στάδια Β’ & Γ’, Νοέμβριος
2012». Η χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου, όπως προσδιορίζεται στην Οδηγία
2002/49/ΕΚ, ενσωματώθηκε στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με την ΚΥΑ 13586/724/2006 ΦΕΚ
384/Β/28-3-2006. Στην εν λόγω μελέτη για τη στρατηγική χαρτογράφηση θορύβου
συνεκτιμήθηκαν ως κύριοι παράγοντες επιβάρυνσης του ακουστικού περιβάλλοντος το οδικό και
το σιδηροδρομικό δίκτυο. Οι εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, λόγω της
στρατιωτικής φύσης τους, δε λήφθηκαν υπόψη. Από τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτει
ότι:
‐ Η μεγαλύτερη ομάδα πληθυσμού ζει στις ζώνες θορύβου μεταξύ 50 και 65 dB(A).
‐ Η όχληση λόγω σιδηροδρομικού θορύβου περιορίζεται στη ζώνη κάτω των 45 dB(A).
‐ Η σημαντικότερη όχληση (μεγαλύτερη από 70 dB(A) αφορά στους σημαντικούς οδικούς
άξονες, εκατέρωθεν των οποίων δεν προβλέπεται χρήση αμιγούς κατοικίας.
‐ Ακόμη και στο κέντρο, στο εσωτερικό των οικοδομικών τετραγώνων εμφανίζονται ήσυχες
περιοχές με τιμές θορύβου κάτω των 45 dB(A), ακόμη και όταν στην πρόσοψη του κτιρίου
υπάρχει όχληση μεγαλύτερη από 65 dB(A). Σημειώνεται ότι το ανώτερο όριο θορύβου στις
περιοχές που επικρατεί το αστικό στοιχείο είναι τα 45 dB(A).
Σχετικά με την όχληση που προκαλούν οι προσγειώσεις αεροσκαφών στις κατοικημένες
περιοχές της Λάρισας θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το 1981 υπήρχε σχεδιασμός από το
Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας για την κατασκευή νέου αεροδιαδρόμου, με κλίση έως 40ο από
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τον υφιστάμενο, ώστε οι άξονες προσέγγισης των αεροπλάνων να απομακρυνθούν από την
πόλη. Σε σχετική έκθεση του ΓΕΑ αναφέρεται ότι για τη διαμόρφωση της πρότασης λήφθηκαν
υπόψη όλοι οι παράγοντες που επιδρούν στη λειτουργία των αεροδρομίων σύμφωνα με την
απόφαση Φ.440/000/ε.1588/17-9-1981. Η πρόταση αυτή δεν υλοποιήθηκε. Στις σημερινές
συνθήκες, και μετά τις από τότε επεκτάσεις της πόλης της Λάρισας, κρίνεται χρήσιμο η πρόταση
αυτή να ξαναμπεί προς συζήτηση, σε συνδυασμό με άλλα μέτρα. Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
προβλέπεται τοποθέτηση ηχοπετασμάτων κατάλληλης μορφής και δημιουργία ζώνης πρασίνου
στα όρια του αεροδρομίου προς την πόλη.
Εικόνα 12:

Πηγή:

Κατανομή Πληθυσμού ανά Ζώνη Οδικού και Σιδηροδρομικού Θορύβου κατά τη Διάρκεια της
Νύχτας

Μελέτη θορύβου ΥΠΕΚΑ
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Εικόνα 13:

Πηγή:

Κατανομή Πληθυσμού ανά Ζώνη Οδικού και Σιδηροδρομικού Θορύβου κατά τη Διάρκεια της
Ημέρας

Μελέτη θορύβου ΥΠΕΚΑ

Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Η επιβάρυνση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή
της Λάρισας προκαλείται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες (αστικές, βιομηχανικές και
παραγωγικές). Γύρω από την πόλη της Λάρισας και κυρίως κατά μήκος των εθνικών οδών,
καθώς και στη Βιομηχανική Περιοχή, έχουν αναπτυχθεί σημαντικές βιομηχανικές συγκεντρώσεις.
Σε κάποιες τσιμεντοβιομηχανίες και ασβεστοκάμινους γίνεται χρήση του πετ κοκ (pet coke) ως
καύσιμο. Η κύρια πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον αστικό χώρο της Λάρισας είναι η
κυκλοφορία των αυτοκινήτων, λόγω των κυκλοφοριακών προβλημάτων, ιδίως τις ώρες
κυκλοφοριακής συμφόρησης. Επιπλέον επιβαρυντικό παράγοντα αποτελεί το αυξανόμενο (και
λόγω της κρίσης) ποσοστό παλαιών αυτοκινήτων. Πηγή ρύπανσης αποτελούν και τα συστήματα
θέρμανσης, με επιβαρυντικό παράγοντα την εκτεταμένη χρήση ξύλου και την αλόγιστη καύση
ακατάλληλων υλικών.
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Υπέρβαση των ορίων ποιότητας της ατμόσφαιρας παρουσιάζεται όταν η συγκέντρωση των
ατμοσφαιρικών ρύπων υπερβαίνει τις οριακές τιμές που ορίζονται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 2008/50/EC για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την
Ευρώπη και την ΚΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε103 (ΦΕΚ 488Β/30.3.11) «Μέτρα για την βελτίωση της
ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ» και
αφορούν τις συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου (SO2), αιωρούμενων σωματιδίων (PM 10),
διοξειδίου του αζώτου (NO2) και του όζοντος (O3). Τα νομοθετημένα όρια και οι στόχοι που
ισχύουν στην Ελλάδα παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Όριο για την Προστασία της Υγείας
Ρύπος

Χρονική περίοδος

Τιμή

Μέγιστος Αριθμός
Επιτρεπόμενων
Υπερβάσεων

SO2

1 ώρα
1 ημέρα

350 μg/m3
125 μg/m3

24
3

NO2

1 ώρα
1 έτος

200 μg/m3
40 μg/m3

18
0

CO

Μέγιστος ημερήσιος Μ.Ο. 8
ωρών

10 μg/m3

0

O3

Μέγιστος ημερήσιος Μ.Ο. 8
ωρών

120 μg/m3 (*)

25

PM10

1 ημέρα
1 έτος

50 μg/m3
40 μg/m3

35
0

(*) αποτελεί τιμή στόχο κι όχι θεσμοθετημένη τιμή

Από το 2009 ο Δήμος Λαρισαίων προμηθεύτηκε Σταθμό Μέτρησης της Ποιότητας της
Ατμόσφαιρας που λειτουργεί σήμερα με ευθύνη της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Ο σταθμός αυτός ανήκει στην
κατηγορία των Σταθμών Αστικού Υποβάθρου, δηλαδή σταθμών που ενώ είναι χωροθετημένοι
εντός των αστικών περιοχών, δεν επηρεάζονται άμεσα από τοπικές πηγές όπως η κυκλοφορία και
η βιομηχανία. Αυτό συνεπάγεται ότι στις θέσεις που επιλέχθηκαν για την τοποθέτηση του
σταθμού δεν αναμένονται να μετρηθούν μέγιστες τιμές ρύπων αλλά τιμές που αντιπροσωπεύουν
την μέση συγκέντρωση της δεδομένης περιοχής.
Παρακάτω παρουσιάζονται οι μετρήσεις του σταθμού όπου καταγράφεται ο αριθμός
ημερών υπερβάσεων των ορίων για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.
Ετήσιος Αριθμός Ημερών Υπερβάσεων ορίων Συγκεντρώσεων Σταθμού Μέτρησης της Ποιότητας
Πίνακας 9:
της Ατμόσφαιρας 2009 ‐ 2015
Αέριος ρύπος
Όζον (Ο3)
Διοξείδιο του
αζώτου (ΝΟ2)
Αιωρούμενα
σωματίδια
αεροδυναμικής
διαμέτρου (PM10)
Αιωρούμενα
σωματίδια
αεροδυναμικής
διαμέτρου (PM2,5)

2009 (7os)
2010 (3os)
1
1

2012
2013
(2os -12os) (1os-8os)
Αριθμός ημερών
9
0
0
0

2014
(10os - 12os)

2015
(1ος - 12ος)

0
0

0
0

115

90

65

40

83

2

3

3

44

51

Πηγή: Σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης ΔΕΥΑΛ
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Την τελευταία επταετία παρατηρούνται σημαντικές υπερβάσεις των ορίων στην
περίπτωση των αιωρούμενων σωματιδίων διαμέτρου PM10 και PM2,5, οι οποίες
επιφυλάσσουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού. Ειδικότερα οι μέρες υπέρβασης
στα όρια αιωρούμενων σωματιδίων διαμέτρου PM10 έφτασαν τις 83 το 2015, ενώ παρατηρείται
σημαντική αύξηση των ημερών υπέρβασης των αιωρούμενων σωματιδίων διαμέτρου PM2,5 την
τριετία 2013 – 2015, της τάξης του 1.600% (51 ημέρες). Ειδικά κατά τους χειμώνες των ετών
2012-2013 παρουσιάστηκε το φαινόμενο της αύξησης των επιπέδων της αιθάλης στην πόλη
λόγω της αύξησης της καύσης ξύλων. Το ΥΠΕΚΑ με την έκδοση της ΚΥΑ 70601/23.12.2013
θεσμοθέτησε την λήψη εκτάκτων βραχυπρόθεσμων μέτρων για την αντιμετώπιση του
φαινόμενου της αιθαλομίχλης κατά τους χειμερινούς μήνες. Η εν λόγω ΚΥΑ καθορίζει τα επίπεδα
συγκέντρωσης PM10 για την λήψη μέτρων και τα έκτακτα μέτρα για την μείωση των εκπομπών
από εστίες καύσης, βιομηχανία – βιοτεχνία και κυκλοφορία οχημάτων. Ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας εξέδωσε σχετική απόφαση (την 3618/27.12.2013) σχετικά με την κήρυξη
βραχυπρόθεσμων μέτρων για τα PM10.
Σημειώνεται, επίσης, ότι το 2001 το ΥΠΑΠΕΝ εγκατέστησε στην Λάρισα, στο πλαίσιο του
Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ), έναν σταθμό μέτρησης με
χαρακτηρισμό «αστικός-κυκλοφορίας», με μετρούμενους ρύπους (SO2, PM10, NO2, O3, CO). Την
ευθύνη λειτουργίας του σταθμού έχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Κυκλοφοριακοί Φόρτοι
Στον πίνακα και τους χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι κυκλοφοριακοί φόρτοι
του Δήμου Λαρισαίων ανά πύλη εισόδου και εξόδου
Πίνακας 10:
Κυκλοφοριακοί Φόρτοι του Δήμου Λαρισαίων ανά Πύλη Εισόδου και Εξόδου

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ
ΦΟΡΤΟΣ

ΠΥΛΗ 2

ΠΥΛΗ 3

ΠΥΛΗ 4

ΠΥΛΗ 5

ΠΥΛΗ 6

από /

από /

από /

από /

από / προς

από / προς

από /

προς

προς

προς

προς

Κοζάνη

Θεσσαλονίκη

προς

Αθήνα

Φάρσαλα

Καρδίτσα

Τρίκαλα

Ε.Ο.

Π.Ε.Ο.

Βόλο

Π.Ε.Ο.

Ε.Ο.

Ε.Ο.

Ε.Ο.

Λάρισας -

Αθηνών –

οδός

Αθηνών

Λάρισας -

Λάρισας -

Λάρισας

Ελασσόνας

Θες/νίκης

Βόλου

–

Φαρσάλων

Καρδίτσας

6200

15850

10950 ΜΕΑ

8900

ΜΕΑ

ΜΕΑ

Θες/νίκης
ΕΙΣΟΔΟΥ

ΠΥΛΗ

ΠΥΛΗ 1

8250

7

Τρικάλων
6300 ΜΕΑ

6150 ΜΕΑ

ΜΕΑ

ΜΕΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

13%

10%

10%

10%

25%

17%

14%

ΕΞΟΔΟΥ

8920

6200 ΜΕΑ

5650 ΜΕΑ

6050

16950

11200 ΜΕΑ

9300

ΜΕΑ

ΜΕΑ

9%

26%

ΜΕΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ %
Πηγή:

14%

10%

9%

ΜΕΑ
17%

14%

Δήμος Λαρισαίων – Μελέτη ΣΒΑΚ

Στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης παρατηρείται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά τις
πρωινές (08:00 - 09:00) και μεσημβρινές (14:00 -15:00) ώρες αιχμής, με τους υψηλότερους
ωριαίους κυκλοφοριακούς φόρτους (1.200 – 1.499) να καταγράφονται στις συνοικίες Αγ.
Νικόλαος, Σταθμός, Αγ. Κωνσταντίνος, Αγ. Σαράντα και Νέα Σμύρνη. Αρκετά υψηλοί είναι οι
ωριαίοι κυκλοφοριακοί φόρτοι και στην συνοικία Αγ. Αχίλλειος (900 – 1.199).
Σημειώνεται ότι στη περιοχή παρέμβασης ακόμη και στις οδούς δευτερεύουσας σημασίας
παρατηρείται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση με αυξημένους ωριαίους κυκλοφοριακούς
φόρτους (300 - 899).
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Εικόνα 14:

Πηγή:

Δήμος Λαρισαίων – Μελέτη ΣΒΑΚ

Εικόνα 15:

Πηγή:

Υφιστάμενοι Κυκλοφοριακοί Φόρτοι Κεντρικής Περιοχής ‐ Πρωινής Αιχμής (08:00 ‐ 09:00)

Υφιστάμενοι Κυκλοφοριακοί Φόρτοι Κεντρικής Περιοχής ‐ Μεσημβρινής Αιχμής (14:00 ‐15:00)

Δήμος Λαρισαίων- Μελέτη ΣΒΑΚ

Το ποσοστό κτηρίων μεικτής χρήσης στη περιοχή παρέμβασης (21,30%) είναι
σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με τον μέσο όρο της πόλης της Λάρισας (11,00%).
Σημειώνεται ότι το 54,90% του συνόλου των κτηρίων μεικτής χρήσης που καταγράφονται στη
πόλη της Λάρισας βρίσκεται στη περιοχή παρέμβασης.
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Εικόνα 16:

Ποσοστό Κτηρίων Μικτής Χρήσης Περιοχής Παρέμβασης 2011

Πηγή:ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: Εργ. Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΣΟΑΠ Λάρισας

Ειδικότερα, τα περισσότερα κτήρια μεικτής χρήσης (40,00% - 77,80%) εντοπίζονται στο
Δυτικό τμήμα της συνοικίας Αγ. Αχίλλειος, στο Βόρειο και Ανατολικό τμήμα της συνοικίας Αγ.
Νικόλαος, στο Βορειοδυτικό τμήμα της συνοικίας Αγ. Κωνσταντίνος και στο Δυτικό τμήμα της
συνοικίας Αγ. Σαράντα. Σημαντικό ποσοστό κτηρίων μεικτής χρήσης (25,10% - 40,00%)
εντοπίζεται στο Βόρειο τμήμα της συνοικίας Αγ. Αχίλλειος, στο Δυτικό τμήμα της συνοικίας Αγ.
Κωνσταντίνος, στο Βόρειο τμήμα της συνοικίας Σταθμός και στο Νότιο τμήμα της συνοικίας Αγ.
Νικόλαος. Χαμηλά ποσοστά κτηρίων μεικτής χρήσης (0,00% - 25,00%) εντοπίζονται στο σύνολο
της συνοικίας Νέα Σμύρνη, σχεδόν στο σύνολο της συνοικίας Αγ. Σαράντα, στο Ανατολικό τμήμα
της συνοικίας Αγ. Κωνσταντίνος, στο Νότιο και Δυτικό τμήμα της συνοικίας Σταθμός, στο
Νοτιοανατολικό και στο Βορειοδυτικό τμήμα της συνοικίας Αγ. Αχίλλειος.
Σε ό,τι αφορά τα έτη κατασκευής των κτηρίων της περιοχής παρέμβασης, το 4,6%
έχει κατασκευαστεί μετά το 1995, το 2,50% μετά το 2005 ενώ το 0,70% βρισκόταν υπό
κατασκευή το 2011. Σημειώνεται ότι το 34,6% του συνόλου των κτηρίων που έχει
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κατασκευαστεί μετά το 1995 καταγράφεται στην περιοχή παρέμβασης ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά
με κατασκευή μετά το 2005 και μετά το 2011 είναι 13,4% και 19,3%.
Ειδικότερα οι υψηλότερες πυκνότητες (15,10% - 45,30%) σε κτήρια κατασκευής μετά
το 1995 καταγράφονται στο Ανατολικό τμήμα της συνοικίας Σταθμός, στο Νότιο και Δυτικό
τμήμα της συνοικίας Αγ. Κωνσταντίνος, στο Ανατολικό τμήμα της συνοικίας Αγ. Νικόλαος και στο
Δυτικό τμήμα της συνοικίας Αγ. Αχίλλειος. Πυκνότητα μεταξύ 10,10% και 15,00% καταγράφεται
στο Βόρειο τμήμα της συνοικίας Νέα Σμύρνη ενώ χαμηλή πυκνότητα (0,10% - 2,50%)
καταγράφεται στο Νότιο τμήμα των συνοικιών Νέα Σμύρνη, Αγ. Σαράντα και Αγ. Κωνσταντίνος,
Αγ. Αχίλλειος καθώς και στο Νότιο και Δυτικό τμήμα της συνοικίας Αγ. Νικόλαος.
Εικόνα 17:

Πυκνότητα Κτηρίων Περιόδου Κατασκευής μετά το 1995 στη Περιοχή Παρέμβασης

Πηγή:ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: Εργ. Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΣΟΑΠ Λάρισας

Στα κτήρια περιόδου κατασκευής μετά το 2005 στη περιοχή παρέμβασης, οι
υψηλότερες πυκνότητες (15,10% - 45,30%) καταγράφονται στο Νοτιοανατολικό τμήμα της
συνοικίας Αγ. Αχίλλειος καθώς και στο Νότιο και Δυτικό τμήμα της συνοικίας Αγ. Νικόλαος.
Πυκνότητα μεταξύ 10,10% και 15,00% καταγράφεται στο Βόρειο τμήμα της συνοικίας Νέα
Σμύρνη ενώ χαμηλή πυκνότητα (0,10% - 2,50%) καταγράφεται στο Ανατολικό τμήμα των της
συνοικίας Αγ. Αχίλλειος και στο Νοτιοδυτικλό τμήμα της συνοικίας Αγ. Κωνσταντίνος, ενώ
χαμηλή πυκνότητα καταγράφεται στο Δυτικό τμήμα της συνοικίας Αγ. Αχίλλειος, στο Ανατολικό
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και Δυτικό τμήμα της συνοικίας Αγ. Νικόλαος στο Βόρειο τμήμα της συνοικίας Σταθμός, στο
Ανατολικό και Δυτικό τμήμα της συνοικίας Αγ. Κωνσταντίνος και στο σύνολο της συνοικίας Νέα
Σμύρνη.
Εικόνα 18:

Πυκνότητα Κτηρίων Περιόδου Κατασκευής μετά το 2005 στη Περιοχή Παρέμβασης

Πηγή:ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: Εργ. Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΣΟΑΠ Λάρισας

Σε ό,τι αφορά τα κτήρια που βρίσκονταν υπό κατασκευή το 2011, καταγράφονται
πυκνότητες μεταξύ 2,10% - 4,60% στο Βορειοανατολικό τμήμα της συνοικίας Αγ. Αχίλλειος, στο
Δυτικό τμήμα συνοικίας Αγ. Σαράντα, στο Δυτικό, κεντρικό και Ανατολικό τμήμα της συνοικίας
Αγ. Κωνσταντίνος και στο Νότιο τμήμα της συνοικίας Αγ. Νικόλαος. Πυκνότητες μεταξύ 0,10%
και 2,00% καταγράφονται στο Δυτικό τμήμα της συνοικίας Αγ. Αχίλλειος, στο Νότιο τμήμα της
συνοικίας Αγ. Κωνσταντίνος, στο Ανατολικό τμήμα της συνοικίας Αγ. Σαράντα, στο Βόρειο τμήμα
της συνοικίας Νέα Σμύρνη και σχεδόν στο σύνολο της συνοικίας Σταθμός.
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Εικόνα 19:

Πυκνότητα Κτηρίων υπό Κατασκευή στην Περιοχή Παρέμβασης 2011

Πηγή:ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: Εργ. Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΣΟΑΠ Λάρισας
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Α.2.4.2

Ανάλυση SWOT της Περιοχής Παρέμβασης Αναφορικά με τα Κλιματικά Χαρακτηριστικά της

4. Κλιματικά
χαρακτηριστικά






ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Ύπαρξη περιφερειακού πρασίνου που
επηρεάζει το μικροκλίμα
Εμπειρία υλοποίησης έργων
ενεργειακής αναβάθμισης και
βιοκλιματικών παρεμβάσεων
Προώθηση της χρήσης του
ποδηλάτου στην περιοχή παρέμβασης
Ύπαρξη σχεδίου ΣΒΑΚ για την
αστική περιοχή και την Περιοχή
Παρέμβασης με σημαντική
κατεύθυνση την μετατροπή κύριων
αρτηριών στην περιοχή παρέμβασης
σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας













ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
Μεγάλη πυκνότητα δόμησης
στην κεντρική περιοχή της
πόλης με μεγάλο ποσοστό
παλαιών κτηρίων
Αυξημένες ανάγκες για
βιοκλιματικές παρεμβάσεις
στην περιοχή παρέμβασης
Μεγάλο ποσοστό κτηρίων
μικτής χρήσης με αυξημένες
ενεργειακές ανάγκες
Υψηλοί κυκλοφοριακοί
φόρτοι στην περιοχή
παρέμβασης με σοβαρές
δυσλειτουργίες λόγω της
δυσανάλογης, ως προς τις
αντοχές των δρόμων,
φόρτισής τους
Συγκέντρωση στάσεων
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
στην περιοχή παρέμβασης
Μεγάλο θερμομετρικό εύρος
μεταξύ καλοκαιριού και
χειμώνα
Χαμηλός βαθμός
ευαισθητοποίησης και
ενημέρωσης σε σχέση με την
κυκλοφορία στην πόλη
Υψηλή ατμοσφαιρική
ρύπανση (υπερβάσεις στις
τιμές των PM10 ) και
ηχορύπανση στην περιοχή
παρέμβασης









ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Η επίπεδη μορφολογία της
πόλης προσφέρεται για
μετακινήσεις με ποδήλατο
Η ύπαρξη του δικτύου
πεζοδρόμων ενθαρρύνει την
πεζή κυκλοφορία
Σε εξέλιξη η εφαρμογή του
σχεδίου Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας και η
χρηματοδότηση του
Μεγάλο ενδιαφέρον
ιδιοκτητών για ενεργειακή
αναβάθμιση παλαιών
κτηρίων (κατοικιών και
επαγγελματικών χώρων)
Υπό εκπόνηση το Σχέδιο
Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας

Κλιματικές προκλήσεις εντός Περιοχής Παρέμβασης:
o Παρεμβάσεις στο κέντρο της πόλης για μείωση της κυκλοφορίας ΙΧ αυτοκινήτων, που επιβαρύνει το μικροκλίμα της περιοχής
o Μείωση κυκλοφοριακού προβλήματος κατά τις ώρες αιχμής στην περιοχή παρέμβασης
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ΑΠΕΙΛΕΣ
 Η ανάγκη εισαγωγής υλικών
προσαρμοσμένων στις
βιοκλιματικές απαιτήσεις,
που θα επιβαρύνουν ακόμη
περισσότερο το κόστος των
τεχνικών έργων.
 Καθυστερήσεις στις
απαιτούμενες εγκρίσεις
περιβαλλοντικών όρων και
λοιπών αδειοδοτήσεων λόγω
της ειδικής φύσης των
παρεμβάσεων
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o Βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, λόγω της μείωσης των αέριων ρύπων και των αιωρούμενων μικροσωματιδίων
o Κάλυψη των κενών στην ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου στο
κέντρο της πόλης- Δημιουργία συνθηκών ασφαλούς χρήσης του Ποδηλάτου
o Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών στην περιοχή παρέμβασης
o Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προάγουν τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς από και προς το κέντρο της πόλης
o Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων
o Κατάρτιση αρμόδιου στελεχιακού δυναμικού για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
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Α.2.5.1

Αποτύπωση Περιβαλλοντικών Χαρακτηριστικών σε Επίπεδο
Περιοχής Παρέμβασης, Αστικής Περιοχής ή / και Δήμου

Χώροι Πρασίνου
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πρασίνου, η συνολική έκταση αστικού
πρασίνου της πόλης της Λάρισας είναι 127Ηα (1.270 στρ.), ενώ συνολικά στο Δήμο
Λαρισαίων ανέρχεται στα 200Ha (2.000 στρ.). Η αναλογία πρασίνου για κάθε κάτοικο εντός
αστικής περιοχής είναι 8,91 τ.μ. πρασίνου/κάτοικο ενώ η αναλογία πρασίνου για κάθε
κάτοικο στα όρια της περιοχής παρέμβασης είναι 2,37 τ.μ.
Πίνακας 11:

Χώροι Πρασίνου
Έκταση Αστικού
Πρασίνου (Ηα)

Έκταση Αστικού
Πρασίνου (στρ.)

Πράσινο/κάτοικο

Αστική Περιοχή

127

1.270

8,91

Περιοχή Παρέμβασης

14,4

144

2,37

Ελεύθεροι Κοινόχρηστοι Χώροι
Η πλειονότητα των ελεύθερων χώρων (πλατειών και πάρκων) βρίσκεται στον
κεντρικό και δυτικό τομέα της πόλης της Λάρισας με συνολική έκταση 846.794 τ.μ.
Σημαντικοί τέτοιοι χώροι είναι το πάρκο του Αλκαζάρ (ΠΕ 6), το πάρκο Αγίου Αντωνίου (ΠΕ
5) και ο λόφος του Φρουρίου. Ο μεγαλύτερος εν δυνάμει ελεύθερος χώρος είναι η παλαιά
κοίτη του Πηνειού, ενώ μεγάλες πλατείες υπάρχουν στις συνοικίες της Νεάπολης (ΠΕ 16) και
της Νεράιδας (ΠΕ 11). Στις προς επέκταση περιοχές, ωστόσο, οι χαρακτηρισμένοι από το ΓΠΣ
ως κοινόχρηστοι χώροι είναι μικροί σε έκταση και διεσπαρμένοι, ενώ η τελική υλοποίησή
τους εξαρτάται από διάφορους παράγοντες (ισοζύγιο εισφορών, πόροι δήμου) που είναι
αστάθμητοι.
Στην περιοχή παρέμβασης, το δίκτυο των πεζοδρόμων συνδέει τις κεντρικές πλατείες
(Κεντρική πλατεία, πλατεία Ταχυδρομείου) με τον λόφο του Φρουρίου και το Αρχαίο Θέατρο,
ενώ σημαντικούς χώρους αποτελούν και οι πλατείες Λαού και Νέας Αγοράς, η πλατεία Ηρώων
Κατοχής (έναντι ΑΤΑ), η πλατεία Καραϊσκάκη Νέας Σμύρνης (Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου) και η
πλατεία στην περιοχή Σταθμού (οδός Ιάσονος).
Πίνακας 12:

Ελεύθεροι Κοινόχρηστοι χώροι
Ελεύθεροι Κοινόχρηστοι Χώροι (τ.μ.)

Αστική Περιοχή

846.794

Περιοχή Παρέμβασης

70.106

Ποδηλατόδρομοι
Το συνολικό μήκος των υφιστάμενων ποδηλατοδρόμων στην Αστική Περιοχή Λάρισας
είναι περίπου 14 χλμ., ενώ στην Περιοχή Παρέμβασης βρίσκεται ο ποδηλατόδρομος της οδού
Ανθίμου Γαζή και της οδού Παπαναστασίου, οι οποίοι συνδέουν την ΠΠ με τις νοτιοδυτικές
συνοικίες της πόλης. Οι βασικοί ποδηλατόδρομοι στην Αστική Περιοχή Λάρισας είναι:
•

Οδού Ιωαννίνων – Ηρώων Πολυτεχνείου (Αμφίδρομος, πλάτους 2.0 μ.)

•

Οδού Ιλάρχου Σαρίμβεη (Αμφίδρομος, πλάτους 2.0 μ.)
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•

Οδού Καραθάνου – Λογιωτάτου – Ανθίμου Γαζή (Αμφίδρομος πλάτους 1.90 μ. στην οδό
Ανθίμου Γαζή, 1.70 μ. στους υπόλοιπους δρόμους). Συνδέει τους δύο προηγούμενους με
το κέντρο της πόλης, το τμήμα της Ανθίμου Γαζή είναι εντός Περιοχής Παρέμβασης.

•

Οδού Θέτιδος – Κύπρου (Αμφίδρομος, πλάτους 1.50μ. στην οδό Θέτιδος, διαχωρισμένος
με νησίδα)

•

Οδού Παπαναστασίου (Πλάτους 1.0 μ., μονόδρομος με κατεύθυνση προς την κεντρική
πλατεία), εντός Περιοχής Παρέμβασης.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος του Δήμου Λαρισαίων είναι η δημιουργία περίπου 55 χλμ.
ποδηλατοδρόμων σε όλη την πόλη.

Πεζόδρομοι
Η Λάρισα διαθέτει το πιο εκτεταμένο δίκτυο πεζοδρόμων στην Ελλάδα, συνολικού
μήκους δέκα (10) περίπου χιλιομέτρων, οι οποίοι βρίσκονται όλοι στην κεντρική υποπεριοχή
της Περιοχής Παρέμβασης. Τα έργα ανάπλασης του ιστορικού κέντρου υλοποιήθηκαν σε τρεις
φάσεις από το 1990 μέχρι το 2006 και ολοκληρώθηκαν με τα έργα ανάδειξης του
περιβάλλοντος χώρου Αρχαίου Θεάτρου, με πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Βενιζέλου,
καθώς και των οδών Παπαναστασίου και Ηφαίστου. Οι υλοποιημένοι πεζόδρομοι στην
περιοχή παρέμβασης συνδέουν το εμπορικό κέντρο με το ιστορικό Φρούριο και το Αρχαίο
Θέατρο, τις τρεις κεντρικές πλατείες, το ΚΤΕΛ, τις συνοικίες και τις πολιτιστικές, διοικητικές
και κοινωνικές δραστηριότητες της πόλης.
Παρά την ανωτέρω αισθητική, κυκλοφοριακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση που
προσφέρουν οι πεζοδρομήσεις, δεν εκλείπουν οι γνωστές παθογένειες των ελληνικών
πόλεων:
•

Παρατηρούνται πολλές διελεύσεις ΙΧ οχημάτων και μηχανοκίνητων δικύκλων, χωρίς να
διαθέτουν σχετική άδεια, σε μερικές δε περιπτώσεις με ταχύτητα κίνησης που δημιουργεί
κινδύνους ατυχημάτων με πεζούς.

•

Η υψηλή ζήτηση για στάθμευση, σε συνδυασμό με την έλλειψη διαθέσιμων θέσεων στην
οδό, έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές παράνομες σταθμεύσεις, περισσότερο στις
εισόδους αλλά, μεμονωμένα, και στο εσωτερικό των πεζοδρόμων.

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Το δίκτυο συγκοινωνιών (ΔΣ) που εξυπηρετεί την πόλη έχει γενικά ακτινική μορφή,
με σύγκλιση όλων των γραμμών προς στην κεντρική υποπεριοχή της Περιοχής Παρέμβασης.
από όπου διέρχονται και οι 16 γραμμές αστικής συγκοινωνίας που εξυπηρετούν την πόλη.

Επικίνδυνα Κτήρια
Στο Δήμο Λαρισαίων, την περίοδο 2009 – 2015, έχουν καταγραφεί 17 επικίνδυνα
κτίσματα διαφόρων κατηγοριών. Βασικά σχετικά στοιχεία παρατίθενται στον ακόλουθο
πίνακα (για κάθε επιμέρους κτίσμα, υπάρχει διαθέσιμη σχετική έκθεση με λεπτομέρειες).
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Πίνακας 13:

Επικίνδυνα Κτήρια Δήμου Λαρισαίων ανά Περιοχή 2009 ‐ 2015

Περιοχή - Συνοικία

Ο.Τ.

Έτος Έκθεσης

Περιοχή Παρέμβασης
Ν. Σμύρνη

1060Β

2009

Αγ. Κων/νος

979

2012

Αγ. Κων/νος

969Α

2012

Κέντρο Πόλης

866

2012

Σιδ. Σταθμός

475Β

2014

Αγ. Σαράντα

991Β

2013

Υπόλοιπη πόλη

Πηγή:

Ιπποκράτης

926

2012

-

1293

2014

Ιπποκράτης

900Γ

2013

Νεάπολη

628

2014

-

1060

2014

Χαραυγή

Γ1849

2013

-

1215Α

2015

Πυροβολικά

153

2014

-

865Β

2014

ΣΟΑΠ Δήμος Λαρισαίων

Εγκαταλελειμμένα/Κενά Κτήρια
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα εγκαταλελειμμένα κτίρια στην Περιοχή
Παρέμβασης.
Πίνακας 14:

Εγκαταλελειμμένα Κτίρια Περιοχής Παρέμβασης
Κατάσταση

Έκταση σε τ.μ.

Έκταση σε στρ.

Όπισθεν Σιδηροδρομικού Σταθμού

71.583,2

71,6

Εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις
(στρατιωτικό πρατήριο)

1.622,5

1,6

Πηγή:

ΣΟΑΠ Δήμος Λαρισαίων

Τα περισσότερα κτήρια αποκλειστικής και μεικτής χρήσης που καταγράφονται στη
περιοχή παρέμβασης είναι ξενοδοχεία (31 κτήρια), καταστήματα – γραφεία (886 κτήρια) και
σταθμοί αυτοκινήτων (11 κτήρια).
Ειδικότερα στην περιοχή παρέμβασης βρίσκεται το 77,42% (24 κτήρια) του συνόλου
των ξενοδοχείων αποκλειστικής χρήσης που καταγράφονται στη πόλη Λάρισας, το 53,58%
των καταστημάτων – γραφείων αποκλειστικής χρήσης (763 κτήρια) και το 24,44% των
σταθμών αυτοκινήτων (πάρκινγκ) αποκλειστικής χρήσης (11 κτήρια).
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Σε ό,τι αφορά τα κτήρια μεικτής χρήσης, στην περιοχή παρέμβασης βρίσκεται το
64,74% των καταστημάτων – γραφείων (123 κτήρια) που καταγράφονται στη πόλη Λάρισας
και το 100,00% (7 κτήρια) του συνόλου των ξενοδοχείων αυτής της κατηγορίας.
Πίνακας 23:

Κτήρια Αποκλειστικής Χρήσης στην Περιοχή Παρέμβασης

Κατηγορία Κτηρίου

Αριθμός

Ποσοστό επί του
συνόλου της
κατηγορίας

Ξενοδοχείο
Κατάστημα - Γραφείο
Σταθμός αυτοκινήτων (πάρκινγκ)

24
763
11

77,42%
53,58%
24,44%

Πίνακας 24:

Ποσοστό επί του συνόλου
των κτιρίων
Αποκλειστικής Χρήσης
της Αστικής Περιοχής
0,44%
13,89%
0,20%

Κτήρια Μικτής Χρήσης στην Περιοχή Παρέμβασης

Κατηγορία Κτηρίου

Αριθμός

Ποσοστό επί του
συνόλου της
κατηγορίας

Ποσοστό επί του συνόλου
των Κτιρίων Μικτής
Χρήσης

Ξενοδοχείο
Κατάστημα - Γραφείο
Σταθμός αυτοκινήτων (πάρκινγκ)

7
123
0

100,00%
64,74%
0,00%

0,26%
4,53%
0,00%

Πίνακας 24:

Κτήρια Αποκλειστικής & Μικτής Χρήσης στην Περιοχή Παρέμβασης

Κατηγορία Κτιρίου

Αριθμός

Ποσοστό επί
του συνόλου της
κατηγορίας

Ποσοστό επί του συνόλου
των Κτιρίων

Ξενοδοχείο
Κατάστημα - Γραφείο
Σταθμός αυτοκινήτων (πάρκινγκ)

31
886
11

81,58%
54,89%
22,92%

0,38%
10,79%
0,13%
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Α.2.5.2

Ανάλυση SWOT της Περιοχής Παρέμβασης Αναφορικά με τα Περιβαλλοντικά Χαρακτηριστικά της

5. Περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
 Ύπαρξη σημαντικού ποσοστού
πρασίνου στις περιφερειακές
περιοχές της πόλης
 Εκτεταμένο δίκτυο πεζοδρόμων
που δίνουν ταυτότητα στην
κεντρική υποπεριοχή της
περιοχής παρέμβασης
 Οι πολιτιστικές διαδρομές εντός
της περιοχής παρέμβασης
μπορούν να συνδυασθούν με
διαδρομές πεζών και ποδηλάτων
στην περιοχή

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
 Ανάγκη ενίσχυσης πρασίνου
στην περιοχή παρέμβασης
 Περιορισμένη αξιοποίηση
βιώσιμων μεταφορών εντός
της περιοχής παρέμβασης.
 Ασυνέχειες στον αστικό ιστό
της περιοχής παρέμβασης
 Ελλιπής περιβαλλοντική
συνείδηση
 Μη τήρηση κανόνων
κυκλοφορίας στο δίκτυο των
πεζοδρόμων
 Καθυστερήσεις και
πολλαπλές αρμοδιότητες σε
περιοχές που εμπίπτουν σε
ζώνες προστασίας ιστορικών
– πολιτιστικών πόρων εντός
της περιοχής παρέμβασης
 Εκκρεμότητες στην
απόκτηση ελεύθερων χώρων
και στην εφαρμογή του
πολεοδομικού σχεδιασμού
εντός της περιοχής
παρέμβασης
 Αποσπασματικός σχεδιασμός
δικτύων ροής ποδηλάτων

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
 Πρόβλεψη από στρατηγικά
χωρικά πλαίσια για πράσινες
πολιτιστικές διαδρομές
 Σημαντικές ευκαιρίες στον
τομέα του τουρισμού, με
παράλληλη προστασία και
αξιοποίηση, της ιστορικής
πολιτιστικής κληρονομιάς

ΑΠΕΙΛΕΣ
 Η μη έγκαιρη ολοκλήρωση
νέων πολεοδομικών
χωροταξικών ρυθμίσεων η
προσαρμογή των
υφισταμένων
 Χρονοβόρες διαδικασίες για
την εκπόνηση των μελετών
και την εξασφάλιση των
αναγκαίων αδειοδοτήσεων
 Η μη επίλυση των θεσμικών
δυσχερειών συνεργασίας
μεταξύ ιδιωτικού και
δημοσίου τομέα

Περιβαλλοντικές προκλήσεις στην Περιοχή Παρέμβασης:
o Γενικότερη αναβάθμιση στο υποβαθμισμένο οικιστικά περιβάλλον της περιοχής παρέμβασης
o Ενθάρρυνση της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον επιλογών μετακίνησης
o Αύξηση του πρασίνου με τις δεντροστοιχίες και τους νέους χώρους πρασίνου στους δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, τους πεζοδρόμους κα ποδηλατοδρόμους
o Τήρηση κανόνων κυκλοφορίας στο δίκτυο πεζοδρόμων
o Κάλυψη των ασυνεχειών που καταγράφονται στην χωρική οργάνωση του αστικού ιστού καθώς και στα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά του δικτύου πεζοδρόμων
– ποδηλατοδρόμων που αποτελούν εμπόδιο τόσο για την βιώσιμη κινητικότητα (μείωση εκπομπών CO2 και θορύβου) όσο και για την ανάδειξη πολιτιστικών –
πράσινων διαδρομών
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o Αποκατάσταση των κενών που τραυματίζουν το αστικό περιβάλλον στην περιοχή παρέμβασης με αξιοποίηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας
o Συμπλήρωση των κενών που καταγράφονται στην προστασία και ανάδειξη της ιστορικής – πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και στις υποδομές πολιτισμού και
σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, που εμποδίζουν την ενιαία προβολή του πολιτισμού και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή
παρέμβασης
o Κάλυψη των αναγκών που καταγράφονται σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου και περιορίζουν την δυνατότητα απορρόφησης εκπομπών CO2 στην
περιοχή παρέμβασης
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Α.3

Κατευθύνσεις - Προβλέψεις από Εγκεκριμένα Πλαίσια
Χωροταξικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού για την
Περιοχή Παρέμβασης

Α.3.1 Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ
128/Α/2008) είναι ένα κείμενο στρατηγικής που κινείται σε υψηλό επίπεδο γενίκευσης και
δεν αναφέρεται άμεσα σε θέματα τοπικού επιπέδου. Μπορούν ωστόσο, να εντοπιστούν
ορισμένες κατευθύνσεις που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τη Λάρισα.
Από τους Στόχους του Γενικού Πλαισίου (άρθρο 2), έχει σημασία για τη Λάρισα ο εξής:
«Ισόρροπη - πολυκεντρική ανάπτυξη της χώρας. Ειδικότερα επιδιώκεται ο
περιορισμός των ανισοτήτων ανάπτυξης μεταξύ περιοχών της χώρας με αξιοποίηση
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής».
Όσον αφορά τις πύλες και τους άξονες ανάπτυξης (άρθρο 5), η Λάρισα ως δίπολο με το
Βόλο, εμπίπτει στην κατηγορία «Β.2. Πρωτεύοντες εθνικοί πόλοι», στην οποία
περιλαμβάνονται «τα σημαντικά αστικά κέντρα. Στους παραπάνω πόλους επιβάλλεται η
ανάπτυξη υπηρεσιών διεθνούς και εθνικής ακτινοβολίας καθώς και η συμμετοχή τους στην
ανάπτυξη διεθνών δικτύων συνεργασίας». Ειδικότερα για το δίπολο Λάρισας – Βόλου
αναφέρεται: «Ενίσχυση της συνεργασίας με τα δύο μητροπολιτικά κέντρα στους τομείς της
ανώτατης εκπαίδευσης, της έρευνας - τεχνολογίας, του αθλητισμού και της υγείας.
Ενισχύεται επίσης η Λάρισα ως κέντρο των κλάδων αγροδιατροφής, και μεταποίησης
βιομηχανικών φυτών».
Σχετικά με τη Χωρική διάρθρωση των μεταφορών (άρθρο 6) αναφέρονται οι εξής
κατευθύνσεις του Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α. που αφορούν (και) τη Λάρισα:
Α. Μεταφορές
Α.2. Ειδικές κατευθύνσεις για τις μεταφορές
•

Κατασκευή νέων, αναβάθμιση υφιστάμενων περιφερειακών οδών όλων των σημαντικών
αστικών κέντρων. Επίσης, η κατασκευή όσο το δυνατόν περισσότερων κλειστού τύπου
αυτοκινητόδρομων, με πυκνό δίκτυο ανισόπεδων κόμβων, με απευθείας συνδέσεις των
μεταφορικών υποδομών, κ.ο.κ.

•

Δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων συνδυασμένων εμπορευματικών και επιβατικών
μεταφορών με βασικό άξονα τον σιδηρόδρομο. Δημιουργία ανάλογων υποδομών σε κάθε
σημαντικό σιδηροδρομικό σταθμό και αστικό κέντρο όπως μεταξύ άλλων και υποδομών
ασφαλούς και γρήγορης φορτοεκφόρτωσης Ι.Χ. οχημάτων στα τρένα.

Ο Δήμος Λαρισαίων είναι σε συζητήσεις με την διοίκηση της ΓΑΙΑΟΣΕ για τη δημιουργία
Εμπορευματικού Σταθμού στην προβλεπόμενη για τον σκοπό αυτό έκταση των 360στρ στο
Κουλούρι Λάρισας, που συνορεύει με την έκταση που είναι εγκατεστημένο το Δημοτικό
Αμαξοστάσιο.
Β. Ενέργεια
Αναβάθμιση όλων των υποδομών που υποστηρίζουν τις τεχνολογίες αιχμής στον τομέα των
τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής σε αστικά κέντρα που φιλοξενούν σχολές και
τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικά κέντρα (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ κ.ά.)

Α.3.2 Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας
Σύμφωνα με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1484/Β/2003) η Λάρισα κατατάσσεται στο 1ο
επίπεδο του οικιστικού δικτύου της Περιφέρειας και προβλέπεται να λειτουργήσει
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ως κεντρικός πόλος ανάπτυξης, τόσο του ανατολικού τμήματος της Περιφέρειας, σε
συνδυασμό με το Βόλο, όσο και του δυτικού εφόσον «βασική επιδίωξη είναι η ενίσχυση της
σύνδεσης των δύο τμημάτων και ειδικότερα των δύο κέντρων του δυτικού τμήματος με την
έδρα της Περιφέρειας».
Οι λειτουργίες που πρέπει να περιλαμβάνει η πόλη, στο πλαίσιο αυτό, είναι οι εξής:
«Διοικητικό κέντρο Περιφερειακό / Νομαρχιακό, Κόμβος επικοινωνιών, Κέντρο υπηρεσιών
προς την αγροτική παραγωγή, Κέντρο εμπορίου και μεταποίησης με εξειδίκευση στα
γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, Κέντρο παροχής υπηρεσιών υγείας (Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο), Πολιτιστικό Κέντρο».
Στη συνέχεια αναφέρονται οι βασικές κατευθύνσεις - επιλογές του Περιφερειακού Πλαισίου
που έχουν σχέση με την περιοχή (όχι κατ’ ανάγκην άμεση).
Περιοχές Οικιστικής Χρήσης – Ανάπτυξης Αστικών Λειτουργιών:
•

Τα περιθώρια του σημερινού κέντρου της πόλης για μείζονες αναδιαρθρώσεις είναι
σχετικά περιορισμένα, ως προς το αστικό περιβάλλον και πρέπει να εξεταστούν
εναλλακτικές λύσεις με τη μορφή της δημιουργίας νέων, κατάλληλα σχεδιασμένων
περιοχών υποδοχής κεντρικών λειτουργιών υψηλής βαθμίδας.

•

Επιβάλλεται η χρησιμοποίηση συγκεντρωτικών χωρικά πολεοδομικών μηχανισμών
(Επεκτάσεις Σχεδίων, ΒΕΠΕ, ΠΕΡΠΟ, ΠΟΑΠΔ κλπ.). Ειδικά στις περιοχές των πόλων και
ζωνών ανάπτυξης προβλέπεται η συγκέντρωση της πλειοψηφίας των βασικών
κατηγοριών χρήσεων όπως: α' κατοικία, υπηρεσίες, εμπόριο, τουρισμός, βιομηχανία βιοτεχνία. Επομένως στις περιοχές αυτές απαιτείται λεπτομερής σχεδιασμός του συνόλου
της έκτασης, με βασική επιδίωξη την συγκέντρωση – συνύπαρξη των χρήσεων.
Επιβάλλεται η χρησιμοποίηση συγκεντρωτικών χωρικά πολεοδομικών μηχανισμών με
παράλληλη κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης (πλην όσων εξαιρέσεων αναφέρονται
στα επόμενα ανά τομέα) και η χωρική εξειδίκευση των κάθε μορφής κινήτρων με στόχο
την υποστήριξη του σχεδιασμού.

•

Επιβάλλεται ο καθορισμός χρήσεων γης. Ιδιαίτερα ακριβής σχεδιασμός απαιτείται στις
περιοχές των οικιστικών κέντρων 3ου και άνω επιπέδου καθώς και κατά μήκος των
αξόνων ανάπτυξης, αλλά και για το σύνολο της έκτασης των Ζωνών Ημερησίων
Μετακινήσεων.

Βιομηχανία – Βιοτεχνία:
•

Η πολιτική, σ’ ότι αφορά την χωρική οργάνωση του τομέα, πρέπει να κατατείνει στην
εξυγίανση της υπάρχουσας κατάστασης, στην αποτροπή της διάσπαρτης χωροθέτησης
των μονάδων και στη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων μεταποίησης σε περιορισμένης
έκτασης οργανωμένες περιοχές. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει:
o

Να αξιοποιηθούν πλήρως οι υπάρχοντες υποδοχείς (πολεοδόμηση, έργα υποδομής)

o

Να εξευρεθούν νέοι είτε με βάση τις υπάρχουσες συγκεντρώσεις (με στόχο και τον
έλεγχο – εξυγίανση των περιοχών) είτε με βάση το μοντέλο οργάνωσης του χώρου
(άξονες και κέντρα ανάπτυξης). Εφόσον στην ευρύτερη περιοχή των μεγάλων πόλεων
οι ήδη υπάρχουσες χρήσεις δημιουργούν σύγκρουση, σκόπιμο είναι να αναζητηθούν
χώροι στην περιοχή των αντίστοιχων εξαρτημένων κέντρων 3ου επιπέδου και ιδίως
όσων χαρακτηρίζονται ως ‘παροχής εξυπηρετήσεων’.

Α.3.3 Μελέτη Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης Περιφερειακού
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας
Θεσσαλίας
Η εν λόγω μελέτη βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης, ενώ έχει εγκριθεί η ανάλυση με
ορισμένες προκαταρκτικές προτάσεις. Σημειώνονται οι παρακάτω αναφορές που έχουν σχέση
με τη Λάρισα, όπως καταγράφονται στο παραδοτέο «Εισηγητική Έκθεση και Σχέδιο
Υπουργικής Απόφασης» του Β1 σταδίου της μελέτης.
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Στο Άρθρο 11 «Διάρθρωση, λειτουργίες, πολιτική του περιφερειακού οικιστικού δικτύου» του
κεφαλαίου Δ΄ «Στρατηγικές Κατευθύνσεις Χωρικής Ανάπτυξης», όπου αναφέρονται
οι λειτουργίες της πόλης της Λάρισας, σημειώνονται τα εξής:
•

Μεγάλο αστικό κέντρο

•

Διοικητικό κέντρο: Έδρα Περιφέρειας και Αποκεντρωμένης Διοίκησης

•

Κόμβος επικοινωνιών

•

Κέντρο υπηρεσιών προς την αγροτική παραγωγή

•

Κέντρο εμπορίου και μεταποίησης με εξειδίκευση στα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα

•

Κέντρο παροχής υπηρεσιών υγείας (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο)

•

Πολιτιστικό Κέντρο

Επίσης γίνεται αναφορά στο άρθρο 15: «Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων
μεταφορικής και λοιπής τεχνικής υποδομής διαπεριφερειακού και περιφερειακού
ενδιαφέροντος» (15.2) Σιδηροδρομικό Δίκτυο σχετικά με την υποστήριξη των στόχων του
Περιφερειακού Πλαισίου απαιτούνται σημαντικά έργα όπως:
•

Βραχυπρόθεσμα: αναβάθμιση της επιδομής και εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης στη Σ.Γ.
Βόλου – Λάρισας.

•

Μακροπρόθεσμα για την υποστήριξη του «διπόλου» Λάρισας – Βόλου απαιτείται η εξέλιξη
της γραμμής σε προαστιακού χαρακτήρα με διπλή γραμμή, ηλεκτροκίνηση και πυκνά
δρομολόγια.

Τέλος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 «Χωρικός προσδιορισμός των βιώσιμων διοικητικών
και αναπτυξιακών ενοτήτων σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο και εξειδίκευση των κατευθύνσεων
στις ενότητες αυτές», η Διοικητική - Αναπτυξιακή Ενότητα ευρύτερης περιοχής Λάρισας
συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό με την περιοχή που καλύπτει η περιοχή μελέτης του ΡΣ Λάρισας,
με ορισμένες προσαρμογές έτσι ώστε να αποτελείται από Καλλικρατικούς Δήμους. Η ενότητα
έχει σύνθετη αναπτυξιακή φυσιογνωμία: περιλαμβάνει τμήμα της Ευρύτερης Ζώνης εντατικής
γεωργίας, και τμήμα της Ευρύτερης Ζώνης αγροτικών δραστηριοτήτων, ενώ περιλαμβάνει και
μεγάλο μέρος της Ευρύτερης Ζώνης μεταποίησης που επικαλύπτεται κυρίως με τις δύο
προηγούμενες. Βασικό στοιχείο και οργανωτική εστία της ενότητας αυτής είναι η πόλη της
Λάρισας (περιφερειακό κέντρο) που συμπεριλαμβάνει και σημαντικής εμβέλειας τριτογενείς
δραστηριότητες.

Α.3.4 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Λάρισας
Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Λάρισας βρίσκεται σε διαδικασία τροποποίησης και ως
εκ τούτου στη συνέχεια θα γίνει συνοπτική παρουσίαση των κατευθύνσεων της σχετικής
μελέτης «Αναθεώρησης και Επέκτασης του Ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ)» του Δήμου Λαρισαίων. Το σενάριο που προκρίθηκε για περαιτέρω επεξεργασία
στοχεύει στην «σταδιακή διαφοροποίηση οικονομικής βάσης, στη στροφή προς βιώσιμη
ανάπτυξη και το εκτατικό οικιστικό μοντέλο».
Στην συνέχεια αναφέρονται εν συντομία οι βασικές θεματικές του σχεδίου που συνάδουν με
την παρούσα στρατηγική.
Μοντέλο Οικιστικής Ανάπτυξης και Χωρικής Οργάνωσης
• Το υφιστάμενο κέντρο αποσυμφορείται ποσοτικά και αναβαθμίζεται ποιοτικά. Οι κεντρικές
λειτουργίες αποκτούν πολυπολική οργάνωση με δύο μείζονες πόλους: υφιστάμενο κέντρο
και νέος πόλος μεγάλων κεντρικών λειτουργιών προς τα ΝΔ του οικιστικού ιστού
•

Ενίσχυση των τάσεων αποκέντρωσης μεγάλων κεντρικών λειτουργιών με βάση το
συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό της οικιστικής ανάπτυξης και της νέας δομής της πόλης

•

Σταδιακά απόκτηση σχετικά μεγαλύτερων των σημερινών πυκνοτήτων σε περιοχές
κατοικίας με ευνοϊκά πολεοδομικά χαρακτηριστικά, χωρίς υπέρβαση της φέρουσας
ικανότητας (μείωση σημερινών ΣΔ). Τάσεις εξόδου από τμήματα του σημερινού οικιστικού
χώρου με δύο αποδέκτες: νέες επεκτάσεις της Λάρισας και ορισμένες νέες οργανωμένες
οικιστικές αναπτύξεις (ΠΕΡΠΟ) στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας
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•

Ο οικιστικός χώρος επεκτείνεται σχετικά, για να συμβάλλει στην κάλυψη πολλαπλών
αναγκών: εξυγίανση - αναβάθμιση υπάρχουσας οικονομικής βάσης, με μείωση
πυκνοτήτων (δυνητικών) σε ακατάλληλες εντός σχεδίου περιοχές και σημαντική βελτίωση
ποιότητας ζωής.

•

Οι δείκτες ‘ποσοστό πρασίνου’ και ‘ποσοστό κοινοχρήστων χώρων’ αυξάνονται σταδιακά

•

Χωροθετείται στη Λάρισα τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο δημόσιο κτήριο - υπερτοπικό
τοπόσημο (πολιτιστικής ή διοικητικής υποδομής) με αναγνωρίσιμη αρχιτεκτονική
ποιότητα, που λειτουργεί και ως στοιχείο του city marketing της πόλης

•

Βελτίωση της εικόνας της πόλης, με παρεμβάσεις αστικής σύνθεσης στο δημόσιο χώρο και
με βελτίωση της αρχιτεκτονικής στον ιδιωτικό χώρο. Παράλληλα, η ποιότητα των
κατασκευών θα συνεχίσει να βελτιώνεται. Χρησιμοποιούνται μέθοδοι βιοκλιματικής
αρχιτεκτονικής και εξοικονόμησης ενέργειας

•

Η εσωτερική οργάνωση του οικιστικού χώρου βελτιώνεται σταδιακά. Μειώνονται οι
δυσκολίες στάθμευσης, η υπερτοπική κυκλοφορία εκτρέπεται αρκετά από την πόλη, το
οδικό δίκτυο ιεραρχείται ορθολογικά και ενισχύεται με ορισμένους κατάλληλους άξονες,
το δίκτυο πεζοδρόμων διευρύνεται και παράλληλα βελτιώνεται σταδιακά το επίπεδο
λειτουργίας-διαχείρισής του με αντιμετώπιση των σημερινών προβλημάτων (παράνομη
διέλευση ή στάθμευση οχημάτων, ηχορύπανση κλπ.).

•

Χρησιμοποιείται ο μηχανισμός των σχετικά ολοκληρωμένων αναπλάσεων (όχι απλώς
πεζοδρομήσεων)

•

Δραστικός περιορισμός / κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης και καθορισμός χρήσεων
γης στην ύπαιθρο. Η διάσπαρτη δόμηση ελέγχεται, και οι σημερινές παρόδιες
συγκεντρώσεις, ανάλογα με την περίπτωση, πολεοδομούνται ή μεσοπρόθεσμα
αποδυναμώνονται με μετεγκαταστάσεις

•

Αλλαγή του μοντέλου χωροθέτησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων, με αύξηση του
μεριδίου των οργανωμένων ή ημιοργανωμένων περιοχών

•

Ενίσχυση των μηχανισμών παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου του χώρου

Περιβαλλοντική Στρατηγική και Προοπτική
• Μεσοπρόθεσμα, μείωση αερίων ρύπων με πηγή κυρίως την κυκλοφορία, μέσω βελτίωσης
των δημόσιων μεταφορών, ορθολογικοποίησης - συμπλήρωσης του οδικού δικτύου,
εξασφάλισης χώρων στάθμευσης και καλύτερης διαχείρισης της κυκλοφορίας.
•

Ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης

•

Μεσοπρόθεσμα, ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων (μείωση – ανακύκλωσηΧΥΤΑ)

•

Επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου με θετικές επιπτώσεις στους αέριους ρύπους

Πολεοδομική Οργάνωση και Ρύθμιση των Οικιστικών Υποδοχέων
Οι εντός του οικισμού περιοχές που προτείνεται να πολεοδομηθούν με στόχο την
αναβάθμιση, τη λειτουργική ένταξή τους και την εξυπηρέτηση των αναγκών της πόλης είναι:
• Το βόρειο τμήμα της ΠΕ 13
•

Το μικρό τμήμα μεταξύ του νότιου-ανατολικού άκρου της ΠΕ 7 και του αεροδρομίου

•

Η Π.Ε. 19

Επίσης προτείνεται να πολεοδομηθεί κατά προτεραιότητα ο οικισμός της Τερψιθέας
Οι εντός του οικισμού περιοχές που προτείνεται να αναπλαστούν (αρ.8 Ν.2508/1997) :
• Η έκταση του ΕΘΙΑΓΕ
•

Εσωτερική κοίτη του Πηνειού

•

Η έκταση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ)

•

Οι εκτάσεις του ΟΣΕ
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•

Το 303 ΠΕΒ στρατόπεδο Χατζηαναγνώστου

Τα τετράγωνα 867Α και 867Γ μεταξύ των οδών Απόλλωνος και Παπαναστασίου
χαρακτηρίζονται ως ελεύθεροι – Κοινόχρηστοι χώροι δεδομένου ότι αποτελούν μέρος της
πολιτιστικής διαδρομής προς το Αρχαίο Θέατρο.
Το γεγονός ότι ο υφιστάμενος πολεοδομικός χώρος είναι σε μεγάλο βαθμό διαμορφωμένος με
άκαμπτο τρόπο λόγω των ύπαρξης σχετικά πυκνής δόμησης, με κτίρια σε σημαντικό ποσοστό
νέα ή / και σχετικά πολυώροφα, καθώς και η έλλειψη σημαντικών δημόσιων εκτάσεων στο
εσωτερικό του αστικού ιστού (με ορισμένες εξαιρέσεις για τις οποίες γίνεται αναφορά στη
συνέχεια), δεν επιτρέπουν προτάσεις δομικής αναδιάρθρωσης της πόλης μέσα στα σημερινά
της όρια.
Πεζόδρομοι – Ποδηλατόδρομοι:
Οι πεζόδρομοι του κέντρου της Λάρισας συνιστούν ένα από τα εκτενέστερα Ευρωπαϊκά
δίκτυα πεζοδρόμων και πλατειών (συμμετέχουν τρεις πλατείες) με συνοχή και συνέχεια,
βελτιώνοντας αναμφίβολα τις συνθήκες μετακίνησης και γενικότερα διαβίωσης στο κέντρο
της πόλης. Ο «λόφος του Φρουρίου» είναι μία χαρακτηριστική τοποθεσία της πόλης, όπου
μέσα από το δίκτυο των πεζοδρόμων και των ανοικτών δημόσιων χώρων αναδεικνύονται το
αρχαίο θέατρο καθώς και κτίρια που ανήκουν στο παρελθόν της πόλης (παλαιά εμπορικά,
σιδηρουργεία - τενεκετζίδικα κ.α.) και αποτελούν ιστορικά μνημεία. Η διατήρηση του δικτύου
πεζοδρόμων στο κέντρο της πόλης θεωρείται σημαντική για την ποιότητα αστικών
λειτουργιών και άρα αναγκαία.
Σε περιοχές κατοικίας όπου υπάρχουν πεζόδρομοι, ιδιαίτερα χρήσιμη κρίνεται η εξέταση της
μετατροπής των πεζοδρόμων (αμιγούς χρήσης) σε δρόμους ελεγχόμενης / ήπιας
κυκλοφορίας για να υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας χώρων στάθμευσης για τις κατοικίες.
Ποδηλατόδρομοι προτείνεται να δημιουργηθούν σε τμήματα οδών που από ταχείας
κυκλοφορίας μετατρέπονται σε οδούς με εντονότερα αστικά χαρακτηριστικά και έχουν
επάρκεια πλάτους (Παλιά Εθνική Αθηνών- Λαρίσης, Ιωαννίνων, Τρικάλων).

Α.4

Σύνοψη Υφιστάμενων Στρατηγικών και Πολιτικών
που Σχετίζονται με την Περιοχή Παρέμβασης
(τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές) και Συμβατότητα
τους με το ΠΕΠ

Οι υφιστάμενες Περιφερειακές Στρατηγικές που λήφθηκαν υπόψη στο σχεδιασμό των
δράσεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίων είναι οι εξής:
•

Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας
Θεσσαλίας 2014 – 2020

•

Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της
Φτώχειας 2014 - 2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

•

Περιφερειακή Στρατηγική για την Ένταξη των Ρομά στην Θεσσαλία

Επίσης, λήφθηκαν υπόψη και οι παρακάτω Στρατηγικές Μελέτες του Δήμου Λαρισαίων:
•

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Λαρισαίων 2015-2019

•

Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) στη Πόλη της Λάρισας

•

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Λαρισαίων
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•

Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ Λάρισας 2016 – 2020

A.4.1 Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)
της Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014 - 2020
Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας Έξυπνης Εξειδίκευσης
2014 - 2020, σε επίπεδο βασικών δεικτών «έξυπνης» ανάπτυξης η Περιφέρεια Θεσσαλίας
παρουσιάζει αξιοσημείωτη υστέρηση σε όλους τους τομείς, τόσο ως προς τον εθνικό, όσο και
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο:
•

Η διάρθρωση της περιφερειακής απασχόλησης χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση
στον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση χαμηλής έντασης γνώσης. Αυτό εξηγεί σε
μεγάλο βαθμό τις ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις ως προς την ένταση Ε&Α του τομέα των
επιχειρήσεων, που είναι δύο τάξεις μεγέθους χαμηλότερες από το διάμεσο των
ευρωπαϊκών περιφερειών και τα αιτήματα για ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας (11η
μεταξύ των ελληνικών περιφερειών).

•

Ως προς τους ανθρώπινους πόρους στην επιστήμη και την τεχνολογία, η Θεσσαλία
βρίσκεται στην 4η θέση μεταξύ των ελληνικών περιφερειών ως προς τους κατά κεφαλή
πτυχιούχους ή υποψήφιους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 15-74 ετών
(περιλαμβάνει και τους φοιτητές των τοπικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) και
στα 2/3 του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το απόθεμα
ανθρώπινων πόρων με προσόντα που μπορούν εν δυνάμει να υποστηρίξουν καινοτομική
δραστηριότητα είναι σχετικά καλό για τα ελληνικά δεδομένα.

•

Το ερευνητικό δυναμικό της Θεσσαλίας είναι συγκεντρωμένο στα δύο Ιδρύματα Ανώτατης
Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο και Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας), τα οποία
συνεισέφεραν το 2011 τη συντριπτική πλειοψηφία της ερευνητικής προσπάθειας (85%
των Ισοδυνάμων Πλήρους Απασχόλησης Ερευνητών και το 69% του συνόλου των
δαπανών για Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ). Ραγδαία αύξηση σημειώθηκε στη συνεισφορά
του τομέα της κυβέρνησης (ερευνητικά κέντρα) σε σχέση με το 2005, που έφτασε το
0,12%.

•

Όσον αφορά το πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, τόσο σε επίπεδο
υποδομών όσο και σε επίπεδο περιεχομένου η Θεσσαλία δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει
διαμορφώσει ένα διακριτό περιφερειακό προφίλ: οι δυνατότητες παρέμβασης ή
επηρεασμού, σε περιφερειακό επίπεδο, όλων των στόχων του Ψηφιακού Θεματολογίου
2020 είναι ιδιαίτερα περιορισμένες. Αναγκαστικά, η Θεσσαλία ακολουθεί τις στρατηγικές
και επενδυτικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, η Θεσσαλία σχεδιάζει και προτίθεται να εφαρμόσει την περιφερειακή
στρατηγική της για την καινοτομία στη βάση των αρχών της έξυπνης εξειδίκευσης
φιλοδοξώντας να αξιοποιήσει αποδοτικά όλους τους διαθέσιμους πόρους. Οι προτεραιότητες
της περιφερειακής RIS3 αφορούν κατά προτεραιότητα τους εξής τομείς/κλάδους:
•

Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα & Πρωτογενής Τομέας

•

Κλάδος του Μετάλλου & Δομικών Υλών

•

Παραγωγή & Εξοικονόμηση Ενέργειας

•

Διαχείριση Περιβάλλοντος

•

Ανάπτυξη Δημιουργικού Τουρισμού

•

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Ο Δήμος Λαρισαίων στην παρούσα στρατηγική, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της
Περιφερειακής Στρατηγικής RIS3, θα προτείνει δράσεις κατάρτισης, πρακτικής, προώθησης
στην απασχόληση (voucher απασχόλησης) και ενίσχυσης κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

61

ΑΔΑ: 7ΚΣΥΩΛΞ-2ΑΝ

A.4.2 Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την
Καταπολέμηση της Φτώχειας 2014 - 2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Στην Δημοτική Ενότητα Λαρισαίων τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του
πληθυσμού ανέρχονται στα 44.539 και αποτελούν το 16,15% του πληθυσμού της
Περιφερειακής Ενότητας.
Πίνακας 15:
Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού Δ.Ε. Λαρισαίων
Κωδ.
Α.
Α.1
Α.2
Α.3
Α.4
Α.5
Β.
Β.1
Β.
Β.
Β.
Β.
Β.
Β.
Β.
Β.
Β.
Γ.
Γ.
Γ.
Γ.
Γ.
Γ.
Γ.

Πηγή:

Ομάδες Ωφελούμενων

Αριθμός

Ευάλωτες Ομάδες
Άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή
3.499
ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές)
Εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από
435
ουσίες άτομα
Οροθετικοί
41
Φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι
249
Ανήλικοι παραβάτες
2
Σύνολο Α.
4.226
Ειδικές Ομάδες
Άνεργοι
6.690
Άνεργοι χωρίς κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ
805
Άνεργοι άνω των 54 μέχρι και 65 ετών
803
Μέλη πολύτεκνων οικογενειών με
1.660
χαμηλό οικογενειακό εισόδημα
Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
1.835
Γυναίκες, θύματα κακοποίησης
93
Παιδιά, θύματα κακοποίησης
106
Μετανάστες
3.229
Πρόσφυγες και Αιτούντες άσυλο
2
Παλιννοστούντες
446
Σύνολο Β.
15.669
Λοιπές Ομάδες
Νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο
3.130
Περιθωριοποιημένες Κοινότητες
7.500
Άστεγοι ή άτομα που έχουν
42
αποκλειστεί από την στέγαση
Φτωχοί Εργαζόμενοι με χαμηλό
9.707
οικογενειακό εισόδημα
Φτωχοί Συνταξιούχοι με χαμηλό
3.971
οικογενειακό εισόδημα
Ηλικιωμένοι (άνω των 65 ετών) χωρίς
294
ασφάλιση υγείας
Σύνολο Γ.
24.644
Σύνολο
44.539

Ποσοστό στο Σύνολο
της Περιφέρειας
Θεσσαλίας
34,7
28,3
38,7
75,0
0,5
17,0
41,3
15,7
13,1
58,9
18,2
41,6
46,1
4,8
49,4
56,4
48,3
8,8
65,8
34,6
53,3
-

Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας 2014 - 2020 στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ο ειδικός στόχος της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίων
«Αντιμετώπιση της φτώχειας και των κοινωνικών διακρίσεων – Ένταξη ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων – Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών», συνάδει απόλυτα με το όραμα
της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης και Αντιμετώπισης της Φτώχειας, που
αφορά «τη συστηματική καταπολέμηση της φτώχειας, τη βιώσιμη κοινωνική ενσωμάτωση και
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την πολύπλευρη ενδυνάμωση και στήριξη της πρόσβασης των Ευπαθών Ομάδων στην αγορά
εργασίας και στην επιχειρηματικότητα, καθώς και τη διασφάλιση ισότιμων ευκαιριών
πρόσβασης των Ευπαθών Ομάδων σε κοινωνικές και προνοιακές υπηρεσίες και παροχές σε
ένα κατάλληλα δομημένο και ιεραρχημένο δίκτυο Δομών και Υποδομών Υγείας, Κοινωνικής
Φροντίδας, Εκπαίδευσης και Δια βίου Μάθησης, το οποίο να καλύπτει ισόρροπα σε σχέση με
τις ανάγκες και τις αγροτικές περιοχές της Περιφέρειας».

A.4.3 Περιφερειακή Στρατηγική για την Ένταξη των Ρομά στην Θεσσαλία
Το σύνολο των Ρομά του Δήμου Λαρισαίων κατοικούν στον οικισμό «Νταμάρια», στο
νοτιοανατολικό τμήμα της Π.Ε. «Νέας Σμύρνης», ο οποίος εκτείνεται σε μια έκταση περίπου
500 στρεμμάτων εντός της πόλης και εντός σχεδίου και αριθμεί 4.500 άτομα, εκ των οποίων
2.155 άτομα είναι άνδρες και 2.345 άτομα γυναίκες.
Οι κάτοικοι στην πλειοψηφία τους είναι εδραιοποιημένοι, ενώ υπάρχει και ένα μέρος του
πληθυσμού (500 έως 1.000 άτομα / 50 οικογένειες), οι οποίοι είναι περιστασιακοί και
προέρχονται από άλλες χώρες, κυρίως τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.
Η κατάσταση που επικρατεί στον οικισμό σε ό,τι αφορά τις βασικές υποδομές είναι η εξής:
•

Υπάρχουν διαμορφωμένοι δρόμοι μέσα στον οικισμό, ασφαλτοστρωμένοι κατά 90% ενώ
το 10% των δρόμων είναι σκεπασμένοι με χαλίκι. Ο κεντρικός άξονας που συνδέει τη
γειτονιά με το κέντρο της πόλης (οδός Σωκράτους) συνδέεται με ασφαλτοστρωμένους
δρόμους με τον οικισμό.

•

Υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης που συνδέει τα σπίτια με το βιολογικό καθαρισμό στο 100%
του οικισμού. Τουαλέτες υπάρχουν σε πάνω από το 90% του οικισμού όπως και λουτρά.

•

Υπάρχουν κάδοι για τα απορρίμματα και η αποκομιδή γίνεται κανονικά.

•

Το δίκτυο υδροδότησης του οικισμού καλύπτει το 100% των κελυφών.

•

Το ίδιο συμβαίνει και με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Υπάρχει δημόσιος φωτισμός στον
οικισμό.

•

Σε ό,τι αφορά τις σταθερές τηλεφωνικές συνδέσεις, δεν προκύπτει ότι χρησιμοποιούνται
αρκετά από τους κατοίκους (περίπου 30% των σπιτιών) με δεδομένη τη χρήση κινητής
τηλεφωνίας.

•

Εντός του οικισμού υπάρχουν παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο,
γυμνάσιο και λύκειο τα οποία χρησιμοποιούνται πολύ από τα τσιγγανόπουλα – εκτός του
γυμνασίου / λυκείου που χρησιμοποιούνται λιγότερο.

•

Δεν υπάρχουν μέσα στον οικισμό υποδομές υγείας (εκτός του ΙΑΚ που προσφέρει και
διαφορετικού είδους υπηρεσίες πέραν των ιατρικών και που το χρησιμοποιούν σε πολύ
μεγάλο βαθμό οι Ρομά). Ωστόσο, σε σχετικά κοντινή απόσταση υπάρχει νοσοκομείο (5
χλμ.) και ιδιωτικά ιατρεία τα οποία χρησιμοποιούνται πολύ από τον πληθυσμό της
γειτονιάς. Επίσης, οι Ρομά χρησιμοποιούν πολύ και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της
Λάρισας, το οποίο βρίσκεται στην άλλη άκρη της πόλης.

•

Δεν υπάρχουν επίσης μέσα στον οικισμό υποδομές κοινωνικής αλληλεγγύης και
υποστήριξης. Υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών και ΚΕΚ σε απόσταση 3 χλμ., ενώ ο
ΟΑΕΔ βρίσκεται σε απόσταση 7 χλμ.

•

Στις υποδομές πολιτισμού και κοινωνικής συμμετοχής συγκαταλέγονται: Πολιτιστικό
Κέντρο (το οποίο δεν χρησιμοποιείται από τους Ρομά), Αθλητικό Κέντρο και ΚΑΠΗ, τα
οποία βρίσκονται εκτός οικισμού αλλά μέσα στον οικοδομικό ιστό της πόλης της Λάρισας,
την οποία χρησιμοποιούν και για τις εμπορικές τους εξυπηρετήσεις.

•

Μέσα στον οικισμό υπάρχουν ανοιχτοί χώροι άθλησης (χωμάτινο γήπεδο 5Χ5) και
καφενεία ενώ εκτός του οικισμού σε απόσταση 1 χλμ. υπάρχει και παιδική χαρά (πλέον
έχει κατασκευαστεί και νέα εντός περιοχής).

Ο οικισμός Ρομά στο Δήμο Λαρισαίων είναι ενσωματωμένος στον πολεοδομικό ιστό της πόλης
και τα προβλήματα που κυρίως παρουσιάζονται έχουν να κάνουν με την πυκνή δόμηση και
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με θέματα κοινωνικής ενσωμάτωσης και εκπαίδευσης, καθώς και απασχόλησης. Σε σχέση με
τους περισσότερους οικισμούς της Θεσσαλίας είναι σε καλύτερο επίπεδο από πλευράς
βασικών υποδομών και αποδοχής από τους μη Ρομά. Παραμένουν όμως σημαντικά θέματα
προς διευθέτηση με δεδομένο ότι βρίσκεται σε μια περιοχή που πλέον ασφυκτιά και γειτνιάζει
με τη σιδηροδρομική γραμμή.
Βλέποντας κανείς όμως το επίπεδο των κατοίκων και το βαθμό κοινωνικής ενσωμάτωσης σε
σχέση με τους άλλους οικισμούς (εκτός ίσως των οικισμών του Βόλου) θα ήταν πιθανή μια
εκκίνηση διαδικασίας μετεγκατάστασης οικογενειών του οικισμού στα υπόλοιπα σημεία της
πόλης της Λάρισας. Αυτό βέβαια δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί χωρίς την πολυεπίπεδη
παρέμβαση τόσο στους Ρομά όσο και στους υπόλοιπους κατοίκους του δήμου που θα
κληθούν να συγκατοικήσουν με Ρομά.
Οι άξονες προτεραιότητας που προτείνονται από την Περιφερειακή Στρατηγική για τους Ρομά,
όσον αφορά τον Δήμο Λαρισαίων, είναι οι εξής:
‐
‐
‐
‐
‐

Άξονας
Άξονας
Άξονας
Άξονας
Άξονας

προτεραιότητας
προτεραιότητας
προτεραιότητας
προτεραιότητας
προτεραιότητας

1:
2:
3:
4:
5:

Στέγαση και Βασικές Υποδομές
Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση
Εκπαίδευση
Υγεία και Κοινωνική Φροντίδα
Οριζόντιες δράσεις

Στη Στρατηγική ΒΑΑ του Δήμου Λαρισαίων προτείνεται η αναβάθμιση του παραρτήματος /
πολιτιστικού κέντρου Ρομά και στήριξη της λειτουργίας του.

A.4.4 Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) στη Πόλη της
Λάρισας
Η Στρατηγική ΒΑΑ του Δήμου Λαρισαίων εξυπηρετεί πλήρως την κεντρική ιδέα του ΣΟΑΠ
Λάρισας, το οποίο είναι σε διαδικασία εκπόνησης, η οποία είναι ο επαναπροσδιορισμός της
Λάρισας ως μιας έξυπνης και βιώσιμης πόλης με στοιχεία μητροπολιτικού επιπέδου.
Η στρατηγική του ΣΟΑΠ Λάρισας προσδιορίζεται από τις εξής κύριες παραμέτρους πολιτικής:
•

Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση όλων των διαστάσεων της κρίσης της περιοχής, με κεντρικό
παρονομαστή την κοινωνική συνοχή.

•

Ειδική αντιμετώπιση περιοχών με πολύ έντονα προβλήματα και αξιοποίηση περιοχών με
δυναμικό πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα

•

Μερική εστίαση σε θύλακες και ειδικές ζώνες παρέμβασης

•

Συστηματικότητα, συνέχεια, και συντονισμένος χαρακτήρας της παρέμβασης

•

Κεντρικός ρόλος της κοινωνικής διαβούλευσης και συμμετοχής, στη διαμόρφωση αλλά
κυρίως στην εφαρμογή του ΣΟΑΠ.

•

Ισχυρή χρηματοδοτική στήριξη, από το νέο ΕΠ Θεσσαλίας αλλά και από άλλες πηγές.

Στους στόχους του σχεδίου, συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων η βελτίωση του αστικού
χώρου, σε πολεοδομικό, συγκοινωνιακό και περιβαλλοντικό επίπεδο και η ενίσχυση
της ταυτότητας και της εικόνας της πόλης.
Το πρόγραμμα δράσης του ΣΟΑΠ Λάρισας περιλαμβάνει 8 θεματικά πεδία:
‐ Κοινωνική συνοχή και ισότητα
‐ Στήριξη και δυναμικός μετασχηματισμός της οικονομικής βάσης
‐ Πολεοδομία
‐ Περιβάλλον
‐ Ακίνητα - Κτηριακό Απόθεμα
‐ Συγκοινωνίες και άλλες τεχνικές υποδομές
‐ Πολιτισμός
‐ Ασφάλεια
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A.4.5 Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Λαρισαίων
Σημαντικά χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης που αναλύθηκαν σε προηγούμενα
κεφάλαια εντοπίστηκαν πρωτίστως στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, που αποτελεί
και τη βασική μελέτη για τη διαχείριση και το σχεδιασμό μέτρων και παρεμβάσεων βιώσιμης
κινητικότητας, με χρονικό ορίζοντα 15 ετών.
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
αναφέρονται σε μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και αφορούν τις εξής
θεματικές ενότητες:
• Οδικό Δίκτυο - Διαχείριση οδικής κυκλοφορίας
• Δίκτυα ροών Πεζών και Ποδηλάτων.
• Διαχείριση της στάθμευσης
• Προώθηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός των προτεινόμενων έργων υπερβαίνει τα 40εκ.
ευρώ και με την παρούσα στρατηγική γίνεται η έναρξη εφαρμογής των δράσεων του ΣΒΑΚ,
με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στο ευρύτερο κέντρο της πόλης.

A.4.6 Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ Λάρισας 2016 – 2020
Στη διαδικασία εκπόνησης της Στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Λαρισαίων σημαντικό σημείο
αναφοράς υπήρξε το σλόγκαν «Λάρισα - Ανοικτή πόλη», που προέκυψε από το Στρατηγικό
Σχέδιο Μάρκετινγκ Λάρισας, αλλά και τα επιμέρους Πακέτα δραστηριοτήτων, τα οποία
καλύπτουν από τη μια τις δυνητικές ομάδες στόχους για την πόλη και από την άλλη τον
κεντρικό στόχο η εικόνα αυτή να περιγράφει ένα ισχυρό (κοινωνικά και οικονομικά) κέντρο
με ταυτότητα (ξεχωριστό τοπόσημο και ανάδειξη της τοπικής κουλτούρας και ιστορίας).
Ο κεντρικός στόχος τον οποίο καλείται να εξυπηρετήσει το Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ
είναι η δημιουργία ισχυρού κέντρου με ταυτότητα. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την
εφαρμογή του Σχεδίου θα συμβάλλουν σε επιχειρηματικό επίπεδο και με μετρήσιμο τρόπο:
•

στην τόνωση της πολιτιστικής παραγωγής της πόλης σε κάθε επίπεδο,

•

στη σήμανση των διαδρομών πολιτισμού μέσα στην πόλη,

•

στη δημιουργία και διανομή πληροφοριακού υλικού για το σύνολο των διαθέσιμων
επιλογών που μπορεί να έχει ο νέος κάτοικος και ο επισκέπτης της πόλης,

•

στη βελτίωση και επέκταση τον δικτύων πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, έτσι ώστε να
εφαρμοστεί η βιώσιμη κινητικότητα στην πόλη,

•

στην ανάπτυξη των υποδομών για ΑμΕΑ στο δημόσιο χώρο - όπου η έννοια του δημόσιου
χώρου καλύπτει και τους χώρους διασκέδασης,

•

στη βελτίωση της κοίτης τον Πηνειού, έτσι ώστε να ενσωματωθεί πλήρως στη ζωή της
πόλης,

•

στην επιλογή και στήριξη ειδικών γεγονότων στην πόλη τα οποία θα πρέπει να είναι
οικονομικά βιώσιμα και να αναδείξουν πέραν των ελλαδικών ορίων τη Λάρισα, και τέλος

•

στην ενθάρρυνση του ισορροπημένου πόλου διασκέδασης που, εκτός από τις σημερινές
δυνατότητες, που είναι πολλές, θα μπορεί να προσφέρει και την «κατανάλωση» της
τοπικής κουλτούρας σε κατοίκους και επισκέπτες.

Α.5

¾

Ολοκληρωμένα Προγράμματα που Υλοποιήθηκαν
στην
Περιοχή
Παρέμβασης
την
Τελευταία
Δεκαπενταετία

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής
κλίμακας, πρόγραμμα με τίτλο «ΕΥ ΖΗΝ» - Δήμου Λαρισαίων του
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Επιχειρησιακού προγράμματος ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,
(υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ 2000 - 2006)

Άξονας

3,

Μέτρο

6

Περιοχή Παρέμβασης: Συνοικία Αμπελοκήπων
Ομάδα στόχος: Μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με χαμηλό εισόδημα, μακροχρόνια άνεργοι,
παλιννοστούντες, μετανάστες
• Ενέργειες Συμβουλευτικής για την προώθηση στην απασχόληση 65 ατόμων, συνολικού
κόστους 290.044 € σε συνδυασμό με ενέργειες Δημοσιότητας Ευαισθητοποίησης και
Δικτύωσης.
•

Ενέργειες Κατάρτισης 61 ατόμων κατοίκων της συνοικίας με 3 προγράμματα των 20
ατόμων σε θέματα Ανθοκηπουρικής, Τουρισμού, Αναπαλαίωσης κτηρίων, συνολικού
κόστους 220.000 €.

•

Ενέργειες προώθησης στην απασχόληση σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ 61 ατόμων
κατοίκων την συνοικίας, συνολικού κόστους 510.000 €

•

Παροχή Συμβουλευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε υποψήφιους προς Απασχόληση,
συνολικού κόστους 80.000 €

¾

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής
κλίμακας, πρόγραμμα με τίτλο «ΕΥ ΖΗΝ» - Δήμου Λαρισαίων του
Επιχειρησιακού προγράμματος ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Άξονας 3, Μέτρο 5
(υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ 2000 - 2006)

Συμπλήρωση Τεχνικών Υποδομών Περιοχής Παρέμβασης: Συνοικία Αμπελοκήπων
• Αναδιαμόρφωση οδού Γεωργιάδου: 462.572 €
•

Διαμορφώσεις στην κοίτη του Πηνειού –λιμανάκι λέμβων:1.376.040 €

•

Ανακατασκευή
1.052.959 €

οδικού

δικτύου

και

εξωραϊσμού

αστικού

περιβάλλοντος

περιοχής:

•

Ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου «Μύλου Παπά»: 180.000 €

•

Αντιπυρικοί σταθμοί περιοχής: 63.000 €

•

Δημιουργία και Λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών,
κόστους 300.000 €

¾

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013
(ΕΚΤ). Δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες»
της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού
αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα
Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου
δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» (υλοποιήθηκαν την διετία 2014 2015)

συνολικού

Τοπικές Πρωτοβουλίες για Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ»
Ο Δήμος Λαρισαίων ήταν εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τίτλο «Γίνε Παραγωγός»
και την δημιουργία της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης “ΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΣ”.
Συνεργαζόμενοι Φορείς:
• ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ (συντονιστής)
•

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ (αμοιβές τρίτων)

•

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.

•

Ι.Ψ.Α.

•

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

•

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

•

Γ.Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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Το έργο «Γίνε Παραγωγός» περιλάμβανε ένα πλέγμα δράσεων που αφορούσαν στον
εντοπισμό, την κατάλληλη προετοιμασία, εκπαίδευση και ολοκληρωμένη συμβουλευτική
υποστήριξη 80 ανέργων με σκοπό την επαγγελματική δραστηριοποίησή τους στην παραγωγή
και προώθηση επιλεγμένων οπωροκηπευτικών προϊόντων και αρωματικών φυτών.
Στα αποτελέσματα του προγράμματος, που το σύνολο του πρακτικού μέρους του
πραγματοποιήθηκε στον Δημοτικό Λαχανόκηπο, έκταση του οποίου παραχωρήθηκε για την
υλοποίηση του προγράμματος, συμπεριλαμβάνεται και η δημιουργία της Κοινωνικής
Συνεταιριστικής Επιχείρησης “ΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΣ,” στη σύσταση της οποίας προχώρησαν σαράντα
έξι (46) εκ των ωφελουμένων και η οποία αποτελεί καινοτομία για το Δήμο Λαρισαίων,
δεδομένου ότι μέσω των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, παρέχονται νέες
ευκαιρίες για την κοινωνική διεύρυνση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, με την ενίσχυση
της «Κοινωνικά προσανατολισμένης επιχειρηματικότητας».
¾

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού», Δράση 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα
στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1:
Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7
«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης
(υλοποιήθηκαν την διετία 2014 - 2015)

Τοπικό Σχέδιο για την απασχόληση, προσαρμοσμένου στις ανάγκες των τοπικών αγορών
εργασίας (ΤΟΠΣΑ)» με τίτλο «Θυρίδες Ανάπτυξης και λειτουργίας Επιχειρήσεων στο
δημιουργικό τομέα (Creativity Sector)
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ) – συμμετέχοντες φορείς: Δήμητρα ΚΕΕ AE, Δήμος Λαρισαίων,
Επιμελητήριο Λάρισας, Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης, BEE GROUP A.E.
Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός ΤΟΠΣΑ στο Δήμο Λάρισας που αφορούσε την ανάπτυξη και
δημιουργία τοπικών ιδιωτικών η/και συνεταιριστικών κοινωνικών επιχειρήσεων συναφών με
τον τομέα των δημιουργικών επαγγελμάτων (creativity sector) καθώς και επαγγελμάτων
συναφών με την τοπική πολιτισμική ταυτότητα.
• Ανάπτυξη Θυρίδων Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας
•

Επιχειρήσεις Δημιουργικών Επαγγελμάτων (Creativity Sector)

•

Επιχειρήσεις Εναλλακτικού/Καινοτόμου Εμπορίου

•

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Το συγκεκριμένο ΤΟΠΣΑ, απευθύνθηκε σε 80-100 άνεργα άτομα της περιοχής του Δήμου
Λαρισαίων. Μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, τα άτομα αυτά υποστηρίχθηκαν με καίριο
τρόπο ώστε να συστήσουν ιδιωτικές και συνεταιριστικές κοινωνικές επιχειρήσεις του
ευρύτερου δημιουργικού τομέα.
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Α.6

Ανάλυση SWOT της Περιοχή Παρέμβασης

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ

Δημογραφικά
χαρακτηριστικά

 Στην περιοχή παρέμβασης, όπως
και συνολικά στην Λάρισα, υπάρχει
χαμηλός δείκτης γήρανσης και
εξάρτησης
 Σημαντικό πληθυσμιακό μέγεθος
που κατοικεί εντός της περιοχής
παρέμβασης αλλά και της αστικής
περιοχής για τα δεδομένα του
ελληνικού συστήματος αστικών
κέντρων

 Στο μεγαλύτερο μέρος της
περιοχής παρέμβασης
παρατηρείται μεγάλη
πυκνότητα κατοίκησης
 Ύπαρξη θύλακα στην περιοχή
παρέμβασης πληθυσμού που
δεν ολοκληρώνει την
υποχρεωτική εκπαίδευση (π.χ.
ΡΟΜΑ)

 Προσέλκυση ενεργού
πληθυσμού που θα ενισχύσει το
δημογραφικό προφίλ και την
οικονομική ζωή της περιοχής
 Ενίσχυση των δεξιοτήτων και
του εκπαιδευτικού επιπέδου
του πληθυσμού

 Διαρροή πληθυσμού λόγω
οικονομικής κρίσης

Κοινωνικά
χαρακτηριστικά

 Εμπειρία των υπηρεσιών και δομών
του Δήμου στην υλοποίηση
προγραμμάτων ένταξης ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων
 Ύπαρξη φορέων που
δραστηριοποιούνται στην ένταξη
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και
κέντρων πρόληψης και
αντιμετώπισης εξαρτήσεων

 Αυξανόμενες ανάγκες
αντιμετώπισης φαινομένων
φτώχειας, ενσωμάτωσης και
προστασίας ευάλωτων ομάδων
του πληθυσμού (ΡΟΜΑ,
άστεγοι, ανήλικα άτομα, άτομα
σε συνθήκες φτώχειας,
εξαρτημένοι)
 Ανάγκη παροχής υπηρεσιών και
βελτίωση προσβασιμότητας και
υποδομών ΑΜΕΑ

 Διαθεσιμότητα πόρων για
συμπλήρωση υποδομών
πρόνοιας και ειδικές δράσεις
αντιμετώπισης κοινωνικών
αναγκών

 Καθυστέρηση
ολοκλήρωσης του θεσμικού
πλαισίου για την
λειτουργία των δομών
κοινωνικής ένταξης
 Η οικονομική κρίση έχει
αυξήσει τον πληθυσμό των
ατόμων κάτω από τα όρια
της φτώχειας
 Ασυνέχεια στην
χρηματοδότηση για τα
προγράμματα κοινωνικής
ένταξης
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ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Οικονομικά
χαρακτηριστικά

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

 Στην περιοχή παρέμβασης
χωροθετείται το εμπορικό και
οικονομικό κέντρο της πόλης
 Ύπαρξη φορέων, συλλόγων και
επιμελητηρίων με δυνατότητες
συνεργασίας
 Επιχειρήσεις με δυνατότητες
ανάπτυξης
 Ύπαρξη ακαδημαϊκών φορέων με
σημαντικό ερευνητικό έργο
 Ύπαρξη στρατηγικών μελετών που
αφορούν ή/και συμπεριλαμβάνουν
την περιοχή παρέμβασης

 Έλλειψη σύγχρονων υποδομών
για την διενέργεια πολιτιστικών
εκδηλώσεων των τοπικών
καλλιτεχνικών φορέων
 Περιορισμένη συνεργασία
επιχειρήσεων και ερευνητικών
φορέων
 Έλλειψη διασύνδεσης τοπικής
οικονομίας-τοπικών
επιχειρήσεων με τον τομέα του
τουρισμού.
 Ύπαρξη μακροχρόνια ανέργων

 Θετικές επιπτώσεις στην
οικονομία από τη βελτίωση της
εικόνας της αστικής περιοχής
και τη διατήρηση και ανάδειξη
του φυσικού περιβάλλοντος και
της πολιτιστικής κληρονομιάς
 Ανάπτυξη κοινωνικής
επιχειρηματικότητας σε θέματα
που σχετίζονται με τα
δημιουργικά επαγγέλματα
 Περαιτέρω ανάπτυξη
επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στους
κλάδους τουρισμού, πολιτισμού
και λοιπούς «συγγενείς»
κλάδους
 Ανάπτυξη διασυνδέσεων του
τριτογενούς τομέα (στα πεδία
του τουρισμού– πολιτισμού) με
την πολιτιστική και
δημιουργική βιομηχανία
 Αξιοποίηση τεχνολογιών στην
ανάδειξη πολιτιστικού
αποθέματος και παροχής
υπηρεσιών τουρισμούπολιτισμού
 Ανάπτυξη κοινωνικής
επιχειρηματικότητας
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 Δυσμενές οικονομικό
περιβάλλον και κίνδυνος
περαιτέρω διακοπής
εργασιών επιχειρήσεων
 Απουσία παράδοσης στη
συνεργασία ΟΤΑ και
επιχειρηματικού χώρου
 Αποσπασματικότητα των
σχεδίων και εργαλείων
ενίσχυσης
 Χαμηλό επίπεδο
επενδύσεων από τις ΜΜΕ
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ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Κλιματικά
χαρακτηριστικά

 Εμπειρία υλοποίησης έργων
ενεργειακής αναβάθμισης και
βιοκλιματικών παρεμβάσεων
 Ύπαρξη περιφερειακού πρασίνου
που επηρεάζει το μικροκλίμα

Περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά

 Εκτεταμένο δίκτυο πεζοδρόμων που
δίνουν ταυτότητα στην κεντρική
υποπεριοχή της περιοχής
παρέμβασης
 Οι πολιτιστικές διαδρομές εντός της
πόλης μπορούν να συνδυασθούν με
διαδρομές πεζών και ποδηλάτων
στην περιοχή

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ

 Μεγάλη πυκνότητα δόμησης
στην κεντρική περιοχή της
πόλης
 Μεγάλο θερμομετρικό εύρος
μεταξύ καλοκαιριού και
χειμώνα
 Αυξημένοι κυκλοφοριακοί
φόρτοι και διερχόμενες κινήσεις
στην περιοχή παρέμβασης
 Χαμηλός βαθμός
ευαισθητοποίησης και
ενημέρωσης σε σχέση με την
κυκλοφορία στην πόλη
 Σημαντικές υπερβάσεις των
ορίων στην περίπτωση των
αιωρούμενων σωματιδίων
διαμέτρου PM10
 Ανάγκη ενίσχυσης πρασίνου
στην κεντρική περιοχή
 Μη τήρηση κανόνων
κυκλοφορίας στο δίκτυο των
πεζοδρόμων
 Ελλιπής περιβαλλοντική
συνείδηση
 Καθυστερήσεις και πολλαπλές
αρμοδιότητες σε περιοχές που
εμπίπτουν σε ζώνες προστασίας
ιστορικών – πολιτιστικών
πόρων
 Εκκρεμότητες στην απόκτηση
ελεύθερων χώρων και στην
εφαρμογή του πολεοδομικού
σχεδιασμού
 Περιορισμένη αξιοποίηση
βιώσιμων μεταφορών εντός της
αστικής περιοχής

 Η επίπεδη μορφολογία της
πόλης προσφέρεται για
μετακινήσεις με ποδήλατο, ενώ
η ύπαρξη του δικτύου
πεζοδρόμων ενθαρρύνει την
πεζή κυκλοφορία
 Σε εξέλιξη η εφαρμογή του
σχεδίου Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας και η
χρηματοδότηση του

 Οι παρεμβάσεις στον τομέα
της Βιώσιμης
κινητικότητας έχουν
μεγάλο χρονικό ορίζοντα,
γίνονται σε
πυκνοκατοικημένη περιοχή
και απαιτούν σημαντικούς
πόρους
 Καθυστερήσεις στις
απαιτούμενες εγκρίσεις
περιβαλλοντικών όρων και
λοιπών αδειοδοτήσεων
λόγω της ειδικής φύσης
των παρεμβάσεων

 Πρόβλεψη από στρατηγικά
χωρικά πλαίσια για πράσινες
πολιτιστικές διαδρομές
 Σημαντικές ευκαιρίες στον
τομέα του τουρισμού, με
παράλληλη προστασία και
αξιοποίηση, της ιστορικής
πολιτιστικής κληρονομιάς

 Η μη έγκαιρη ολοκλήρωση
νέων πολεοδομικών
χωροταξικών ρυθμίσεων ή
και η προσαρμογή των
υφισταμένων
 Χρονοβόρες διαδικασίες
για την εκπόνηση των
μελετών και την
εξασφάλιση των αναγκαίων
αδειοδοτήσεων
 Η μη επίλυση των
θεσμικών δυσχερειών
συνεργασίας μεταξύ
ιδιωτικού και δημοσίου
τομέα
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ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
 Αποσπασματικός σχεδιασμός
δικτύων ροής ποδηλάτων

71

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ

ΑΔΑ: 7ΚΣΥΩΛΞ-2ΑΝ

Β.

Σαφήνεια
Στρατηγικής
Βιώσιμης
Αστικής
Ανάπτυξης
ως
προς
τη
Δομή
της,
την
Ανταπόκριση στις Προκλήσεις, τα Προβλήματα και
τον Ολοκληρωμένο Χαρακτήρα της

Β.1 Όραμα και Στόχοι Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης
Ο Δήμος Λαρισαίων είναι δικαιούχος χρηματοδότησης του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΣΠΑ
2014 - 2020). Το όραμα και οι στόχοι της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του
Δήμου Λαρισαίων διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις από εγκεκριμένα
στρατηγικά πλαίσια χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού καθώς και τα ειδικά στρατηγικά
πλαίσια, στο υπερτοπικό ή και στο τοπικό επίπεδο, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στην
προηγούμενη ενότητα, συνεκτιμώντας και τα υφιστάμενα δημογραφικά – κοινωνικά και
οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης, καθώς και τα διαμορφωμένα
χαρακτηριστικά του αστικού χώρου και του περιβάλλοντος.
Στους στόχους της χωρικής στρατηγικής που θα αναπτυχθεί για την περιοχή παρέμβασης
στο ΣΒΒΑ Λάρισας, περιλαμβάνονται η αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών και η
διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών,
αναβίωση της οικονομικής δραστηριότητας της και απασχόλησης, η με κοινωνικούς όρους
βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών και η διατήρηση του φυσικού και δομημένου
περιβάλλοντος, με βάση την αειφόρο προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας, με τρόπο
συνεκτικό και ολοκληρωμένο. Μέσω της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ο Δήμος
στοχεύει να αξιοποιήσει πόρους τόσο από το ΠΕΠ Θεσσαλίας όσο και από το
Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη), το ΕΠΑνΕΚ
(Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία), κ.α.
Δύο πολύ σημαντικοί τομείς που μπορούν να ενισχύσουν οικονομικά την Περιοχή
Παρέμβασης είναι ο πολιτισμός και ο τουρισμός. Η περιοχή παρέμβασης περικλείει το
διοικητικό και οικονομικό κέντρο της πόλης, το οποίο συνιστά σημαντικό αστικό κέντρο με
ευρύτερη οικονομική ακτινοβολία και πολιτιστική παρουσία η οποία εκφράζεται μέσα από την
πληθώρα ενεργών πολιτιστικών δομών που η πόλη διαθέτει. Γενικότερα η πολιτιστική ζωή της
Λάρισας προάγει τις καλές τέχνες σε όλους τους τομείς (ζωγραφική, μουσική, θέατρο, κ.λ.π.),
διαπιστώνεται δε μια μακρά παράδοση πολιτιστικών δρώμενων από τον προηγούμενο αιώνα
τα οποία συνεχώς ανανεώνονται. Είναι, λοιπόν, σημαντικό να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες και
καινοτομίες που θα αποτελούν σημείο αναφοράς στο πολιτιστικό της προϊόν. Αυτό
συμπεριλαμβάνει τόσο τις υλικές υποδομές, που απαιτούν συνεχή παρακολούθηση,
αξιολόγηση, παρέμβαση ως προς το τεχνικό κι οργανωτικό τους κομμάτι, όσο και τους άυλους
πόρους της πόλης, που θα πρέπει να έχουν πεδίο έκφρασης κι ανάπτυξης. Επίσης, είναι
σημαντικό να εξελίσσεται κι ο τρόπος λειτουργίας των πολιτιστικών δομών, φορέων,
συλλόγων κι οργανισμών, όπως και οι θεωρήσεις για το δημόσιο χώρο και τη δημιουργική
έκφραση, ώστε η Λάρισα να μπορεί να παρακολουθεί και να ανταποκρίνεται στις αναπτυξιακές
προκλήσεις του πολιτιστικού τομέα.
Ειδικότερα το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 – 2020 προβλέπει στον ειδικό στόχο 1.3.1 «Αύξηση
των παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από τους δημόσιους φορείς της Περιφέρειας» - επενδυτική
προτεραιότητα 2c «Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού
πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας» κονδύλια ύψους 3.125.000,00 € για δράσεις
προβολής και προώθησης του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος του Δήμου Λάρισας με
έμφαση στην περιοχή εφαρμογής του ΒΑΑ όπου συνδυαστικά με τις προτεινόμενες δράσεις
της επενδυτικής 6e προτεραιότητα μπορεί να προσδώσει την ζητούμενη προστιθέμενη αξία
στον συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασμό του δήμου και ειδικότερα στον πολιτιστικό τομέα.
Το όραμα στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης διατυπώνεται ως
ακολούθως:
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«Η περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Λάρισας, να
αποτελέσει έναν δυναμικό, ελκυστικό τόπο διαβίωσης και δημιουργίας με σύγχρονες
υποδομές πολιτισμού, με ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, τήρηση των αρχών της
βιώσιμης αστικής κινητικότητας, αναβίωση της οικονομικής δραστηριότητας με έμφαση σε
νέες σύγχρονες υπηρεσίες στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού, ενσωμάτωση των
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ΑμΕΑ. Εν τέλει, εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας
ζωής με εστίαση στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη του πολιτιστικού
γίγνεσθαι και στην ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας και του αισθήματος της αλληλεγγύης
των πολιτών»
Ο κύριος στόχος είναι να χαράξει νέες σύγχρονες κατευθύνσεις στο σχεδιασμό της
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης και τον επαναπροσδιορισμό της ως
κεντρικής περιοχής του αστικού κέντρου της πόλης:
• Με αναβαθμισμένη την εικόνα του αστικού της περιβάλλοντος, με έμφαση στη βιώσιμη
αστική κινητικότητα
• Με σεβασμό της ιστορίας και του πολιτισμού της, καθώς και των καλλιτεχνικών και
δημιουργικών φορέων της πόλης
• Με σεβασμό στα δικαιώματα των κατοίκων και των επισκεπτών της
• Με κοινωνική συνοχή και ευκαιρίες ένταξης στην κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης
των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού
• Με δυνατότητες ενθάρρυνσης της ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και
της ανταγωνιστικότητας στην δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία, στην καλλιτεχνική
δημιουργία και στην κοινωνική επιχειρηματικότητα
Οι βασικοί επιχειρησιακοί στόχοι του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης είναι:
• η αναβάθμιση της ταυτότητας και της εικόνας της περιοχής παρέμβασης, η ανάδειξη της
πολιτιστικής δημιουργίας σε συνεργασία με τους φορείς του πολιτισμού και η ενθάρρυνση
της καλλιτεχνικής δημιουργίας
• η βιώσιμη κινητικότητα της περιοχής παρέμβασης , βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και
παράλληλα την εικόνα της πόλης
• η βελτίωση των συγκοινωνιακών – κυκλοφοριακών συνθηκών της περιοχής παρέμβασης
και της προσβασιμότητας όλων των χρηστών, με δρόμους ήπιας κυκλοφορίας,
ποδηλατόδρομους και πεζοδρόμους.
• η ανάκτηση και στήριξη της κοινωνικής συνοχής, της κοινωνικής δικαιοσύνης και
αλληλεγγύης, δηλαδή η βελτίωση της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης σε
ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες.
• η προαγωγή δράσεων κοινωνικής οικονομίας σε τομείς που συνδέονται με το όραμα
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
Στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης - ΒΑΑ επιτακτική
ανάγκη αποτελεί η ολοκλήρωση των εργασιών στο «Προσκήνιο του Πολιτισμού». Το κτήριο
είναι ημιτελές με ολοκληρωμένο το κέλυφός του με χρηματοδότηση το 2009 από το Γ΄ ΚΠΣ
(Ε.Π. Πολιτισμός) και σήμερα το ισόγειό του χρησιμοποιείται ως μεγάλη αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων για εκθέσεις και εκδηλώσεις. Με την ολοκλήρωση του έργου, η πόλη θα αποκτήσει
μια δομή 550 θέσεων υψηλών προδιαγραφών για τη φιλοξενία εκδηλώσεων υψηλού
επιπέδου. Θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για την πολιτιστική, οικονομική
και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης, δημιουργώντας έναν πόλο έλξης σημαντικών
δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που δεν μπορούν να υλοποιηθούν μέχρι σήμερα στις
υπάρχουσες υποδομές της πόλης, συμβάλλοντας στην απόκτηση στο κέντρο της Λάρισας ενός
χώρου συγκέντρωσης πολιτιστικών δράσεων, επιστημονικών συναντήσεων και γενικότερα
κοινωνικής δημιουργίας, που επιπλέον θα εξισορροπήσει την έλλειψη που υπάρχει σε
υποδομές σύγχρονου πολιτισμού στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας. Παράλληλα όμως και
κυρίως, στο χώρο αυτό θα αναληφθούν πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της πλούσιας
πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης και της σημαντικής ιστορίας των φορέων πολιτισμού που
θα αξιοποιούν το Προσκήνιο, συμπεριλαμβανομένων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, του Δημοτικού Ωδείου
και της Δημοτικής Σχολής Χορού με την ανάδειξη αρχειακού υλικού και συλλογών από την
ιστορία τους και την παρουσίαση τους στο κοινό μέσα από περιοδικές εκδηλώσεις και
κατάλληλες εκθέσεις.
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Σε συνδυασμό και με τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στο Αρχαίο Θέατρο Λάρισας που θα το
καταστήσουν λειτουργικό και αξιοποιήσιμο, θα δημιουργηθεί μία πρωτόγνωρη δυναμική,
ειδικά στον τομέα των δημιουργικών επαγγελμάτων, με πολύ θετικές επιπτώσεις στον τομέα
της απασχόλησης αλλά και του τουρισμού.
Σε συνάφεια με τις ανωτέρω παρεμβάσεις εκτιμάται ότι είναι δυνατή η προσέλκυση
ιδιωτικών επενδύσεων και η προώθηση του Δημιουργικού Τουρισμού που περιλαμβάνεται στη
στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αυτό μπορεί να
γίνει στο πλαίσιο της επιχειρηματικής αξιοποίησης του Θεσσαλικού Πολιτισμού, μέσω
δραστηριοτήτων ικανών να ενεργοποιήσουν μέρος των πολυποίκιλων πόρων της Θεσσαλίας
(ιστορικές περίοδοι, γαστρονομία, μουσική παράδοση κ.ά.) και να προσελκύσουν επισκέπτες
οι οποίοι αναζητούν σχέσεις με τους τόπους και τις τοπικές κοινωνίες, εμπειρίες και ευκαιρίες
δημιουργίας.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας διατήρησης και προβολής της θεατρικής κληρονομιάς της
περιοχής παρέμβασης και στο πλαίσιο της λειτουργείας του ΔΗΠΕΘΕ και του Προσκηνίου
Πολιτισμού μπορεί να γίνει ανάδειξη 200 κοστουμιών από θεατρικές παραστάσεις, τα οποία
μπορούν να παρουσιασθούν θεματικά (π.χ. κλασικής εποχής, παραδοσιακά, τραγωδίας κλπ),
200 αφισών και προγραμμάτων θεατρικών έργων, 2.000 φωτογραφιών θεατρικών
παραστάσεων, 70 πρωτότυπων μουσικών θεατρικών έργων, σκηνικών και αντικειμένων
θεατρικών παραστάσεων καθώς και μάσκες.
Επίσης προτείνεται η υλοποίηση δράσεων αναλογικής και ψηφιακής σήμανσης για τη
χάραξη διαδρομών τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην πόλη της Λάρισας.
Ο ρόλος των δορυφορικών δραστηριοτήτων, δηλαδή της διαχείρισης του περιβάλλοντος
και της ανάπτυξης του «δημιουργικού» τουρισμού κινείται στη λογική της ενίσχυσης της
Κυκλικής Οικονομίας (circular economy). Οι κλάδοι αυτοί αντιμετωπίζουν κρίσιμα προβλήματα
στις αλυσίδες αξίας και δημιουργούν προϋποθέσεις βελτίωσης είτε της ανταγωνιστικότητας
είτε/και του μεριδίου αξίας που καρπώνονται οι θεσσαλικές επιχειρήσεις / εκμεταλλεύσεις.
Δημιουργούν επίσης τις προϋποθέσεις για πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην τοπική
οικονομία, με την ενεργοποίηση πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας και αλυσίδων αξίας
που βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση και συνεισφέρουν στην επίτευξη στόχων που είναι
εκτός του πεδίου παρέμβασης της στρατηγικής καινοτομίας, κυρίως στο επίπεδο της αειφόρου
ανάπτυξης και μπορούν να αποτελέσουν δραστηριότητες του τομέα της κοινωνικής
οικονομίας.
Για την ολοκλήρωση του οράματος του Δήμου Λαρισαίων προτείνονται στην
Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης έργα και πράξεις με πηγή χρηματοδότησης από
Ίδιους Πόρους ή από την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, όπως καταγράφονται στον
Πίνακα 2. Η ανάγκη υλοποίησης των προτεινόμενων έργων έχουν εντοπιστεί και αποτυπωθεί
στις Στρατηγικές Μελέτες του Δήμου Λαρισαίων: Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Λαρισαίων
2015-2019, Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) στη Πόλη της Λάρισας,
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Λαρισαίων και Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ
Λάρισας 2016 – 2020. Τα έργα κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά για την ανάπτυξη της πόλης σε
έργα υποδομής και εξυπηρετούν τους ειδικούς στόχους της ευρύτερης στρατηγικής του
Δήμου μας.
Οι ειδικοί στόχοι του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Λάρισας που συνδέονται
με τις ανάγκες και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Περιοχής Παρέμβασης, όπως
προκύπτουν από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης είναι:
Ειδικός Στόχος 1 «Ολοκληρωμένες Κυκλοφοριακές Παρεμβάσεις και Βελτίωση
Προσβασιμότητας
Ο ειδικός στόχος θα συμβάλλει στα εξής:
 Αναβάθμιση στο υποβαθμισμένο οικιστικά αστικό περιβάλλον της περιοχής παρέμβασης
 Η λειτουργική ενοποίηση των δύο υποπεριοχών - ευρύτερος κεντρικός τομέας της πόλης και συνοικία της
Νέας Σμύρνης - της περιοχής παρέμβασης, που θα οδηγήσει στην άρση του αποκλεισμού των κατοίκων
της περιοχής της Νέας Σμύρνης.
 Η δημιουργία συνθηκών ασφαλούς χρήσης του ποδηλάτου και η διευκόλυνση μετακίνησης πεζών και
ΑΜΕΑ τόσο στο ήδη πεζοδρομημένο κέντρο με την εγκατάσταση του συστήματος διαχείρισης
πεζοδρόμων όσο και στην υπόλοιπη περιοχή με την επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων-πεζοδρόμων.
Οι πεζόδρομοι, κύριοι παράγοντες ζωντάνιας της περιοχής παρέμβασης, πρέπει να προσφέρουν ασφάλεια
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και άνεση μετακίνησης στο πεζό και παράλληλα να βελτιώνουν την καθημερινότητα των επιχειρήσεων
(π.χ. τροφοδοσία, επιχειρήσεις εστίασης κλπ.).
 Η ενθάρρυνση της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον επιλογών μετακίνησης και η μείωση του
κυκλοφοριακού προβλήματος κατά τις ώρες αιχμής στην περιοχή παρέμβασης και κατά συνέπεια μείωση
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και περιορισμό του θορύβου.
 Η μείωση χρήσης Ι.Χ. αυτοκινήτου - μείωση της κίνησης και του αριθμού των διερχομένων οχημάτων
εντός της περιοχής παρέμβασης
 Αύξηση του πρασίνου με τις δενδροστοιχίες και τους νέους χώρους πρασίνου στους δρόμους ήπιας
κυκλοφορίας, τους πεζοδρόμους και ποδηλατοδρόμους
 Βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, λόγω της μείωσης των αέριων ρύπων και των αιωρούμενων
μικροσωματιδίων
 Μείωση κυκλοφοριακού προβλήματος κατά τις ώρες αιχμής στην περιοχή παρέμβασης
 Διευκόλυνση μετακίνησης πεζών και ΑΜΕΑ
 Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης για τα μέσα μεταφοράς
 Γενικότερα, η Περιοχή Παρέμβασης να γίνει μια περιοχή με χαμηλές ταχύτητες, περιορισμένους φόρτους
πρόσβασης σε εσωτερικούς προορισμούς, μέσω λίγων πολύ συγκεκριμένων οδών, με πολύ πιο καθαρό
αέρα, λιγότερο θόρυβο και ευχάριστες διαδρομές για περπάτημα και ποδήλατο
 Η περιοχή παρέμβασης να αποκτήσει μια συγκεκριμένη, αναγνώσιμη και σαφή μορφή, και να αναβιώσει
την αίσθηση της γειτονιάς δημιουργώντας ένα ελκυστικό περιβάλλον διαβίωσης
Ειδικός Στόχος 2 «Ολοκλήρωση Πολιτιστικών Υποδομών και Τόνωση της
Πολιτιστικής και Τουριστικής Δραστηριότητας»
Ο ειδικός στόχος θα συμβάλλει στα εξής:
 Η ενίσχυση της αναπτυξιακής δυνατότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση της γενικότερης
οικονομικής δραστηριότητας με την ολοκλήρωση του έργου «Προσκηνίου Πολιτισμού».
 Η πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης, κυρίως στην κατεύθυνση της αναζωογόνησης και της
ζήτησης του συνόλου των δημιουργικών επαγγελμάτων, λειτουργώντας σαν κυψέλη πολιτισμικής
δραστηριότητας, ενώ παράλληλα θα αυξήσει την επισκεψιμότητά της και κατά συνέπεια τη ζήτηση
επαγγελμάτων που έχουν σχέση και με τον τουρισμό
 Η ανάδειξη της δράσης των τοπικών φορέων πολιτισμού με μακροχρόνια προσφορά στον πολιτισμό της
περιοχής (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., Δημοτικό Ωδείο, Δημοτική Σχολή Μπαλέτου) και διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς, καθώς και ανάδειξη των συλλογών τους μέσω έκθεσης τους σε υποδομές σύγχρονου
πολιτισμού.
 Η δημιουργία ενός ζωντανού θύλακα στο κέντρο της πόλης, με τη δικτύωση των χώρων πολιτισμού και
των μνημείων της Περιοχής Παρέμβασης (Α΄Αρχαίο Θέατρο, Μπεζεστένι, Παλαιοχριστιανική Βασιλική
κλπ), και την λειτουργία του Προσκήνιου Πολιτισμού και του Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης (Γενί
Τζαμί)
 Η πληροφόρηση των πολιτών αλλά και των επισκεπτών για το πολιτιστικό γίγνεσθαι μέσω του Σημείου
Πολιτιστικής Διασύνδεσης, βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες και άρα συμβάλλοντας στην αύξηση
της επισκεψιμότητας.
Ειδικός Στόχος 3 «Αντιμετώπιση της Φτώχειας και των Διακρίσεων - Ένταξη
Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων - Αναβάθμιση Κοινωνικών Υποδομών»
Ο ειδικός στόχος θα συμβάλλει στα εξής:
 Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Αστέγων
 Βελτίωση των δεξιοτήτων και της φιλοξενίας των παιδιών ΑμεΑ, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των παιδιών και των οικογενειών τους
 Βελτίωση της συμμετοχής των ΑμεΑ στην κοινωνία
 Διευκόλυνση μετακίνησης ΑμεΑ στην περιοχή Παρέμβασης και μετατροπή της περιοχής παρέμβασης σε
«προσβάσιμη περιοχή», με σκοπό την προσέλκυση ΑμεΑ και των βοηθών/συγγενών τους στην Περιοχή
Παρέμβασης
Ειδικός Στόχος 4 «Δράσεις για Δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας – Βιώσιμη
Επιχειρηματικότητα»
Ο ειδικός στόχος θα συμβάλλει στα εξής:
 Ενίσχυση της αναπτυξιακής δυνατότητας της ΠΠ με την ίδρυση και συνέχιση της λειτουργίας των
βιώσιμων επιχειρήσεων
 Ενίσχυση της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας για την ενίσχυση της δικτύωσης της
καλλιτεχνικής κοινότητας και δημιουργία νέων επαγγελμάτων που θα προσελκύσουν επισκέπτες στην ΠΠ
 Ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ των τομέων της οικονομίας στην περιοχή παρέμβασης για την
προσέλκυση επισκεπτών εντός αυτής
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 Ενίσχυση των δράσεων Κοινωνικής Οικονομίας στην περιοχή παρέμβασης και αύξηση της απασχόλησης
κοινωνικά ευπαθών Ομάδων
 Αναβάθμιση της οικονομικής δραστηριότητας στην ΠΠ μέσω της προώθησης στην απασχόληση των
ανέργων
 Ενίσχυση του τουρισμού της πόλης –βελτίωση της πληρότητας των καταλυμάτων και του αριθμού
διανυκτερεύσεων εντός της περιοχής παρέμβασης
 Ενίσχυση επιχειρήσεων με στόχο τη μείωση των κενών καταστημάτων του κέντρου της πόλης και
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
 Ενίσχυση της αναπτυξιακής δυνατότητας της Περιοχής Παρέμβασης με την ίδρυση και συνέχιση της
λειτουργίας των βιώσιμων επιχειρήσεων της Περιοχής Παρέμβασης
 Ενίσχυση της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας για την ενίσχυση της δικτύωσης της
καλλιτεχνικής κοινότητας και δημιουργία νέων επαγγελμάτων που θα προσελκύσουν επισκέπτες στην
περιοχή παρέμβασης
Στη συνέχεια γίνεται σύνδεση ειδικών στόχων του σχεδίου ΒΑΑ με τους ειδικούς στόχους
και Επενδυτικές Προτεραιότητες του ΠΕΠ Θεσσαλίας, τους ειδικούς στόχους της ΠΕΣΚΕ
Θεσσαλίας και τους Τομείς / Κλάδους της Στρατηγικής RIS3 Θεσσαλίας:
Ειδικός Στόχος 1 «Ολοκληρωμένες Κυκλοφοριακές Παρεμβάσεις και Βελτίωση
Προσβασιμότητας
ΠΕΠ Θεσσαλίας:
• Ειδικός Στόχος 3.8.1 «Αύξηση της λειτουργικότητας και ελκυστικότητας των αστικών
κέντρων»
Επενδυτική Προτεραιότητα 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»
• Ειδικός Στόχος 3.2.1 «Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και αναζωογόνησης αστικών
περιοχών»
Επενδυτική Προτεραιότητα 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»
Ειδικός Στόχος 2 «Ολοκλήρωση Πολιτιστικών Υποδομών και Τόνωση της
Πολιτιστικής και Τουριστικής Δραστηριότητας»
ΠΕΠ Θεσσαλίας:
• Ειδικός Στόχος 3.8.1 «Αύξηση της λειτουργικότητας και ελκυστικότητας των αστικών
κέντρων»
Επενδυτική Προτεραιότητα 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»
Ειδικός Στόχος 3 «Αντιμετώπιση της Φτώχειας και των Διακρίσεων - Ένταξη
Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων - Αναβάθμιση Κοινωνικών Υποδομών»
ΠΕΠ Θεσσαλίας:
• Ειδικός Στόχος 2β1.2 «Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υποδομών πρόνοιας»
Επενδυτική Προτεραιότητα 9a «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»
• Ειδικός Στόχος 2α4.1 «Βελτίωση της απασχολησιμότητας και της ποιότητας ζωής
ατόμων περιθωριοποιημένων ομάδων»
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Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii «Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά»
ΠΕΣΚΕ Θεσσαλίας
• Ειδικός Στόχος 2.1 «Ενημέρωση και Βελτίωση της Παροχής και Πρόσβασης σε Υπηρεσίες
Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας στις Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες (ιδίως στις Ειδικές
Ομάδες και στα παιδιά)»
• Ειδικός Στόχος 3.1 «Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των τοπικών Υποδομών
Υγείας, Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας»
Ειδικός Στόχος 4 «Δράσεις για Δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας – Βιώσιμη
Επιχειρηματικότητα»
ΠΕΠ Θεσσαλίας:
• Ειδικός Στόχος 2α5.1 «Ενδυνάμωση και βελτίωση της θέσης στην αγορά εργασίας των
ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων»
Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii «Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και
προώθηση των ίσων ευκαιριών»
• Ειδικός Στόχος 2α7.1 «Αύξηση της απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε
κοινωνικές επιχειρήσεις»
Επενδυτική Προτεραιότητα 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»
• Ειδικός Στόχος 2α1.1 «Αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανόμενης και της
αυτοαπασχόλησης με στόχευση σε καινοτόμες επιχειρήσεις»
Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii «Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία
νέων επιχειρήσεων και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων»
• Ειδικός Στόχος 2α2.1 «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της λειτουργίας των ΜΜΕ με
διατήρηση των θέσεων απασχόλησης»
Επενδυτική Προτεραιότητα 8v «Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και
των επιχειρηματιών στις αλλαγές»
ΠΕΣΚΕ Θεσσαλίας
• Ειδικός Στόχος 3.4 «Βελτίωση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, καθώς και των
υπηρεσιών κατάρτισης και εκπαίδευσης, μέσω ανάπτυξης ή / και αναβάθμισης των
κατάλληλων Εκπαιδευτικών Υποδομών»
Τομείς / Κλάδοι RIS3 Θεσσαλίας
• Ανάπτυξης Δημιουργικού Τουρισμού
Ειδικότερα αξίζει να σημειωθεί ότι οι προτεινόμενες δράσεις της RIS σχετιζόμενες με την
ανάπτυξη του Δημιουργικού Τουρισμού θα πρέπει να προσεγγίζουν την περιοχή παρέμβασης
(ως σύνολο ή τμηματοποιημένα) και ταυτόχρονα θα πρέπει να «υποστηρίζουν» την
προσπάθεια ανάκαμψης της πόλης με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την προσδιορίζουν.
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Β.2

Πηγές Χρηματοδότησης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Πίνακας 1 Σχέδιο Χρηματοδότησης Στρατηγικής ΒΑΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ
Ειδικός Στόχος
Ολοκληρωμένες
κυκλοφοριακές
παρεμβάσεις και
βελτίωση
προσβασιμότητας.

Ολοκληρωμένες
κυκλοφοριακές
παρεμβάσεις και
βελτίωση
προσβασιμότητας.

Ολοκληρωμένες

Επενδ. Προτ.

Δράση / Πράξη

Π/Υ Δ.Δ.

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

•

Δημιουργία εκτεταμένου
δικτύου πεζοδρόμων και
ποδηλατικών διαδρομών

•

Σύστημα διαχείρισης
πεζοδρόμων

•

Ανάπλαση περιοχής
τάφρου Ι1 και πεζογέφυρα
Νέας Σμύρνης

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

•

Δημιουργία εκτεταμένου
δικτύου πεζοδρόμων και
ποδηλατικών διαδρομών

•

Σύστημα διαχείρισης
πεζοδρόμων

•

Ανάπλαση περιοχής
τάφρου Ι1 και πεζογέφυρα
Νέας Σμύρνης

4ε – Προαγωγή στρατηγικών

•

Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας

78

Χρηματοδότηση
Πρόγραμμα

2.850.000

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 20142020

1.150.000

Ίδιοι πόροι Δήμου
Λαρισαίων

3.300.000

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-

Πηγή
ΕΤΠΑ

Στάδιο
χρηματοδότησης
Υπό έγκριση

Υπό την
προϋπόθεση της
έγκρισης ΒΑΑ

ΕΤΠΑ

Υπό έγκριση
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ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ
Χρηματοδότηση
κυκλοφοριακές
παρεμβάσεις και
βελτίωση
προσβασιμότητας.

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

Ολοκλήρωση
πολιτιστικών
υποδομών και
τόνωση της
πολιτιστικής και
τουριστικής
δραστηριότητας

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

Ολοκλήρωση
πολιτιστικών
υποδομών και
τόνωση της
πολιτιστικής και
τουριστικής
δραστηριότητας
Αντιμετώπιση της
φτώχειας και των
διακρίσεων –
Ένταξη ευάλωτων

9a – Επενδύσεις στις
υποδομές υγείας και τις
κοινωνικές υποδομές που
συμβάλλουν στην εθνική,

2020

•

Ολοκλήρωση του
Προσκηνίου Πολιτισμού

•

Δημιουργία σημείου
πολιτιστικής διασύνδεσης –
Γενί Τζαμί

•

Β’ φάση Προσκηνίου
πολιτισμού

•

Μελέτη βελτίωσης
προσβασιμότητας ΑμεΑ

•

Έργα για βελτίωση
προσβασιμότητας

5.300.000

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 20142020

3.574.185

Ίδιοι πόροι Δήμου
Λαρισαίων

998.000
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ΕΤΠΑ

Υπό έγκριση

Υπό την
προϋπόθεση της
έγκρισης ΒΑΑ

ΕΤΠΑ

Υπό έγκριση
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ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ
Χρηματοδότηση
κοινωνικών ομάδων
– Αναβάθμιση
κοινωνικών
υποδομών

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

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.

Δράσεις για
δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας –
Βιώσιμη
επιχειρηματικότητα

3a- Προώθηση της
επιχειρηματικότητας, ιδίως με
τη διευκόλυνση της
οικονομικής εκμετάλλευσης
νέων ιδεών και τη στήριξη της
δημιουργίας νέων
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων
μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων

• Ενίσχυση επιχειρήσεων
εντός της περιοχής
παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας

Αντιμετώπιση της
φτώχειας και των
διακρίσεων –
Ένταξη ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων
– Αναβάθμιση
κοινωνικών
υποδομών

9ii – Κοινωνικοοικονομική
ένταξη περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

• Λειτουργία δομής φιλοξενίας
αστέγων

Δράσεις για
δημιουργία νέων

9v – Προώθηση της
κοινωνικής

•

Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα
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1.000.000

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 20142020

ΕΤΠΑ

Υπό έγκριση

411.428,57

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 20142020

ΕΚΤ

Υπό έγκριση

200.000

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 20142020

ΕΚΤ

Υπό έγκριση

ΑΔΑ: 7ΚΣΥΩΛΞ-2ΑΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ
Χρηματοδότηση
θέσεων εργασίας –
Βιώσιμη
επιχειρηματικότητα

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

Δράσεις για
δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας –
Βιώσιμη
επιχειρηματικότητα

8iii – Αυτοαπασχόληση,
επιχειρηματικότητα και
δημιουργία νέων επιχειρήσεων
και ειδικά καινοτόμων πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων

Δράσεις για
δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας –
Βιώσιμη
επιχειρηματικότητα

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

•
•
•
•

Κατάρτιση
Πρακτική
Προώθηση στην
απασχόληση
Voucher απασχόλησης

•

Κατάρτιση

•

Συμβουλευτική

•

Ενίσχυση επιχειρήσεων

420.000

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 20142020

ΕΚΤ

Υπό έγκριση

530.000

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 20142020

ΕΚΤ

Υπό έγκριση

Υποσύνολο ΕΤΠΑ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

13.448.00

Υποσύνολο ΕΚΤ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1.561.429

Σύνολο ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

15.009.429
4.724.185

Σύνολο λοιπών πηγών/προγραμμάτων

19.733.614

Γενικό Σύνολο Στρατηγικής ΒΑΑ
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Ίδιοι πόροι

ΑΔΑ: 7ΚΣΥΩΛΞ-2ΑΝ

Πίνακας 2: Έργα με χρηματοδότηση από άλλες πηγές

Ενδεικτική
πηγή
χρηματοδότ
ησης

Στάδιο
χρηματοδότησης

ΕΡΓΑ/ΠΡΑΞΕΙΣ

Ειδικός Στόχος ΒΑΑ

Επενδυτική Προτεραιότητα

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

Πεζοδρόμηση Μ. Αλεξάνδρου με
κυκλοφορία αστικής συγκοινωνίας-ταξί

Ολοκληρωμένες
κυκλοφοριακές
παρεμβάσεις και
βελτίωση
προσβασιμότητας.

-

300.000

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Υπό σύνταξη το τεύχος
δημοπράτησης

Μετατροπή Βενιζέλου – Φιλελλήνων σε
δρόμο ήπιας κυκλοφορίας

Ολοκληρωμένες
κυκλοφοριακές
παρεμβάσεις και
βελτίωση
προσβασιμότητας

-

450.000

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Υπό σύνταξη το τεύχος
δημοπράτησης

Μετατροπή οδού Ιάσονος σε δρόμο
ήπιας κυκλοφορίας

Ολοκληρωμένες
κυκλοφοριακές
παρεμβάσεις και
βελτίωση
προσβασιμότητας

-

800.000

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Υπό σύνταξη τεύχος
δημοπράτησης

Ολοκληρωμένες
κυκλοφοριακές
παρεμβάσεις και
βελτίωση
προσβασιμότητας.

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

250.000

ΕΣΠΑ / ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ

Σε αναμονή της
πρόσκλησης

Εφαρμογή ρυθμιστικής οριζόντιας &
κάθετης σήμανσης ΣΒΑΚ
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ΕΡΓΑ/ΠΡΑΞΕΙΣ

Σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων

Ενδεικτική
πηγή
χρηματοδότ
ησης

Στάδιο
χρηματοδότησης

Ειδικός Στόχος ΒΑΑ

Επενδυτική Προτεραιότητα

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

Ολοκληρωμένες
κυκλοφοριακές
παρεμβάσεις και
βελτίωση
προσβασιμότητας

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

250.000

ΕΣΠΑ / ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ

Σε αναμονή της
πρόσκλησης

700.000

ΕΣΠΑ / ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ

Σε αναμονή της
πρόσκλησης

1.600.000

ΕΣΠΑ / ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ

ΕΣΠΑ

Κυκλικός κόμβος Φαρσάλων

Ολοκληρωμένες
κυκλοφοριακές
παρεμβάσεις και
βελτίωση
προσβασιμότητας.

Οδικά Έργα – Κυκλικός κόμβος
Τσιτσάνη

Ολοκληρωμένες
κυκλοφοριακές
παρεμβάσεις και
βελτίωση
προσβασιμότητας.

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
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

83

ΑΔΑ: 7ΚΣΥΩΛΞ-2ΑΝ

Ενδεικτική
πηγή
χρηματοδότ
ησης

Στάδιο
χρηματοδότησης

ΕΡΓΑ/ΠΡΑΞΕΙΣ

Ειδικός Στόχος ΒΑΑ

Επενδυτική Προτεραιότητα

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

Πολιτιστικό κέντρο - Κ.Α.Π.Η. (Αβέρωφ
- ημιτελές) (υποδομή για κοινωνικές
δράσεις)

Αντιμετώπιση της
φτώχειας και των
διακρίσεων – Ένταξη
ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων –
Αναβάθμιση
κοινωνικών
υποδομών

9iv – Βελτίωση της πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης
και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας – Πεδίο Στρατηγικής:
αντιμετώπιση διακρίσεων

250.000

ΕΣΠΑ / ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ

Σε αναμονή της
πρόσκλησης

Αναστήλωση - Επανάχρηση του Κτηρίου
Μπεζεστένι

Ολοκλήρωση
υποδομών πολιτισμού
και δημιουργία /
ανάδειξη τουριστικού
προϊόντος και
Δράσεις για
δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας –
Βιώσιμη
επιχειρηματικότητα

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

5.300.000

ΕΣΠΑ

Σε αναμονή της
πρόσκλησης

Κονάκι Αβέρωφ (υποδομή για
κοινωνικές δράσεις)

Αντιμετώπιση της
φτώχειας και των
διακρίσεων – Ένταξη
ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων –
Αναβάθμιση
κοινωνικών
υποδομών

9iv – Βελτίωση της πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης
και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας – Πεδίο Στρατηγικής:
αντιμετώπιση διακρίσεων

2.000.000

ΕΣΠΑ / ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ

Σε αναμονή της
πρόσκλησης
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Ενδεικτική
πηγή
χρηματοδότ
ησης

Στάδιο
χρηματοδότησης

ΕΡΓΑ/ΠΡΑΞΕΙΣ

Ειδικός Στόχος ΒΑΑ

Επενδυτική Προτεραιότητα

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ
ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΟΥ ΥΠΠΟΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ολοκλήρωση
υποδομών πολιτισμού
και δημιουργία /
ανάδειξη τουριστικού
προϊόντος

-

175.600

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Σε εξέλιξη η υλοποίηση-

Νέες σχολικές μονάδες (24Ο Δημοτικό /
Νηπιαγωγείο Αμπελοκήπων)

Αντιμετώπιση της
φτώχειας και των
διακρίσεων – Ένταξη
ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων –
Αναβάθμιση
κοινωνικών
υποδομών

9iv – Βελτίωση της πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης
και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας – Πεδίο Στρατηγικής:
αντιμετώπιση διακρίσεων

3.000.000

ΕΣΠΑ

Σε αναμονή της
πρόσκλησης

Ενεργειακές αναβαθμίσεις σε σχολικά
κτήρια
(3ο Γυμνάσιο/3ο Λύκειο - 5ο Γυμνάσιο /
5ο Λύκειο – 3ο Δημοτικό Σχολείο)

Αντιμετώπιση της
φτώχειας και των
διακρίσεων – Ένταξη
ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων –
Αναβάθμιση
κοινωνικών
υποδομών

3.000.000

ΕΣΠΑ

Σε αναμονή της
πρόσκλησης

9iv – Βελτίωση της πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης
και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας – Πεδίο Στρατηγικής:
αντιμετώπιση διακρίσεων
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Ενδεικτική
πηγή
χρηματοδότ
ησης

Στάδιο
χρηματοδότησης

Ειδικός Στόχος ΒΑΑ

Επενδυτική Προτεραιότητα

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

Ανάπλαση τάφρου Χατζηχαλάρ – Β΄
Φάση

Ολοκλήρωση
πολιτιστικών
υποδομών και τόνωση
της πολιτιστικής και
τουριστικής
δραστηριότητας

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

3.000.000

ΕΣΠΑ

Σε αναμονή της
πρόσκλησης

Επανάχρηση αποθηκών Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε. –
Α΄ Φάση

Δράσεις για
δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας –
Βιώσιμη
επιχειρηματικότητα

2.500.000

ΕΣΠΑ

Σε αναμονή της
πρόσκλησης

390.000

ΠΕΠ Θεσσαλία
2014 – 2020

Σε αναμονή της
πρόσκλησης

160.000

ΠΕΠ Θεσσαλία
2014 – 2020

Σε αναμονή της
πρόσκλησης

170.000

Ίδιοι Πόροι

Υπό σύνταξη τεύχος
Δημοπράτησης

ΕΡΓΑ/ΠΡΑΞΕΙΣ

Ψηφιοποίηση αρχείου ΔΗΠΕΘΕ Λάρισας
- ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για
το Προσκήνιο Πολιτισμού

Ψηφιοποίηση και προβολή αρχείου του
Λαογραφικού Μουσείου

Δράσεις Αναλογικής & Ψηφιακής
σήμανσης για τη χάραξη διαδρομών
τουριστικού και πολιτιστικού
ενδιαφέροντος στην πόλη της Λάρισας«Ανακαλύψτε τη Λάρισα»

Ολοκλήρωση
πολιτιστικών
υποδομών και τόνωση
της πολιτιστικής και
τουριστικής
δραστηριότητας
Ολοκλήρωση
πολιτιστικών
υποδομών και τόνωση
της πολιτιστικής και
τουριστικής
δραστηριότητας
Ολοκλήρωση
πολιτιστικών
υποδομών και τόνωση
της πολιτιστικής και
τουριστικής
δραστηριότητας

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
2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ
στον τομέα της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής
μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης,
του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της
ηλεκτρονικής υγείας
2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ
στον τομέα της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής
μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης,
του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της
ηλεκτρονικής υγείας

-
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ΕΡΓΑ/ΠΡΑΞΕΙΣ

Ειδικός Στόχος ΒΑΑ

Επενδυτική Προτεραιότητα

ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΗΓΩΝ

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός
22.743.600
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Β.3

Σχέδιο Δράσης

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα δελτία δράσεων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ, σύμφωνα με το Υπόδειγμα
της πρόσκλησης (Πίνακας 2)

Β.3.1 Δελτία Δράσης ΕΤΠΑ

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

Συνοπτική περιγραφή
δράσης

Ανάπλαση της περιοχής παρέμβασης, άρση ασυνεχειών και προώθηση των
ήπιων μορφών μετακίνησης
Επενδυτική Προτεραιότητα 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
Η δράση περιλαμβάνει την ανάπλαση της περιοχής παρέμβασης, και την
προώθηση ήπιων μορφών μετακίνησης με στόχο την μείωση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τον περιορισμό του θορύβου.
Προτείνεται η ανάπλαση της περιοχής παρέμβασης μέσω κατασκευής δικτύου
ποδηλατοδρόμων – πεζοδρόμων έτσι ώστε οι διαδρομές πεζών και ποδηλάτου
που δημιουργούνται να ενώνουν το κέντρο με τις συνοικίες που το
περιβάλουν και την περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού και της Νέας
Σμύρνης.
Ειδικότερα προτείνονται:
•
η κατασκευή ποδηλατοδρόμου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου
(προς την πλευρά του ΑΤΑ, όπου υπάρχει ικανό πλάτος της οδού και
σήμερα χρησιμοποιείται ως χώρος παράνομης στάθμευσης), από τη
τάφρο Ι1 έως την οδό Αγιάς, που θα ενώνει την συνοικία της Ν.
Σμύρνης με το κέντρο.
•
η ανάπλαση/διαμόρφωση ενός μεγάλου άξονα ως ποδηλατοδρόμου δρόμου ήπιας κυκλοφορίας – πεζόδρομου, που αρχίζει από την οδό
Αγιάς και καταλήγει στην οδό Ανθίμου Γαζή, που ενδεικτικά
περιλαμβάνει τις οδούς Αιόλου, Βυζαντίου και Ιουστινιανού.
Επιπρόσθετα με σκοπό την άρση της ασυνέχειας του αστικού ιστού που
δημιουργεί η τάφρος Ι1, μιας περιοχής που αποτελεί φραγμό αλλά και αιτία
υποβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος,, προτείνεται η διαμόρφωση της από
την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου έως το ΑΤΑ, ώστε να αποτελέσει χώρο
πρασίνου. Επίσης, προτείνεται η κατασκευή γεφυρών για πεζούς και ποδήλατα
στην τάφρο Ι1, όπως αυτές προκύψουν στην οριστική μελέτη που εκπονείται.
Το έργο λειτουργεί σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις του ποδηλατοδρόμου
και εξομαλύνει τα προβλήματα επικοινωνίας της συνοικίας με την υπόλοιπη
πόλη, ενθαρρύνοντας τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον επιλογών
μετακίνησης.
Παράλληλα στην υποπεριοχή της Περιοχής Παρέμβασης που αποτελεί το
κέντρο της πόλης, στο ήδη πεζοδρομημένο κέντρο, προτείνεται η
εγκατάσταση
συστήματος
διαχείρισης
πεζοδρόμων
με
αυτόματους
βυθιζόμενους στυλίσκους κατάλληλες για την ελεγχόμενη διέλευση οχημάτων
στους πεζοδρόμους. Το σύστημα συνοδεύεται από κεντρικό αρθρωτό σύστημα
ελέγχου που θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την είσοδο / έξοδο των
οχημάτων στους πεζοδρόμους.
Οι παρεμβάσεις συνάδουν με τα προτεινόμενα έργα του εγκεκριμένου Σχεδίου
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) - αποφ Δ.Σ. 436/29-10-2015

Ενδεικτικά Έργα
δράσης





Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών
διαδρομών
Σύστημα διαχείρισης πεζοδρόμων
Ανάπλαση περιοχής τάφρου Ι1 και πεζογέφυρα Νέας Σμύρνης
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Δείκτης(ες)
Εκροής(ων)

CO38 Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές
Τιμή= 16.200 τ.μ.

Δείκτης(ες)
Αποτελέσματος

Τ1528 Αναβαθμισμένες περιβαλλοντικά περιοχές σε αστικά και οικιστικά
κέντρα
Τιμή= 3,35τχλμ (3.350.000 τ.μ.)

Αναμενόμενη
συμβολή στον ειδικό
στόχο ΒΑΑ

Ολοκληρωμένες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και βελτίωση προσβασιμότητας.

Αναμενόμενη
συμβολή στον ειδικό
στόχο ΠΕΠ Θεσσαλίας
2014-2020

Αύξηση της λειτουργικότητας και ελκυστικότητας των αστικών κέντρων

Ανάγκη / δυνατότητα
της ΠΠ που
εξυπηρετείται από
την Δράση

Με τον συνδυασμό των δράσεων της Στρατηγικής ΒΑΑ είναι ανάγκη η περιοχή
παρέμβασης, να αναζωογονηθεί και να αποτελέσει πλέον πόλο έλξης
πολιτιστικών και τουριστικών δραστηριοτήτων και να γίνει χώρος δράσης και
επίσκεψης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες με σκοπό να τονωθεί η
οικονομική δραστηριότητα και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών.
Στην συγκεκριμένη δράση: «Ανάπλαση της περιοχής παρέμβασης, άρση
ασυνεχειών και προώθηση των ήπιων μορφών μετακίνησης» ζητούμενα είναι:
 Η λειτουργική ενοποίηση των δύο υποπεριοχών - ευρύτερος κεντρικός
τομέας της πόλης και συνοικία της Νέας Σμύρνης - της περιοχής
παρέμβασης, που θα οδηγήσει στην άρση του αποκλεισμού των
κατοίκων της περιοχής της Νέας Σμύρνης.
 Η δημιουργία συνθηκών ασφαλούς χρήσης του ποδηλάτου και η
διευκόλυνση μετακίνησης πεζών και ΑΜΕΑ τόσο στο ήδη
πεζοδρομημένο κέντρο με την εγκατάσταση του συστήματος
διαχείρισης πεζοδρόμων όσο και στην υπόλοιπη περιοχή με την
επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων-πεζοδρόμων. Οι πεζόδρομοι,
κύριοι παράγοντες ζωντάνιας της περιοχής παρέμβασης, πρέπει να
προσφέρουν ασφάλεια και άνεση μετακίνησης στο πεζό και παράλληλα
να βελτιώνουν την καθημερινότητα των επιχειρήσεων (π.χ.
τροφοδοσία, επιχειρήσεις εστίασης κλπ.).
 Η ενθάρρυνση της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον επιλογών
μετακίνησης και η μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματος κατά τις
ώρες αιχμής στην περιοχή παρέμβασης και κατά συνέπεια μείωση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και περιορισμό του θορύβου.
 Γενικότερη
αναβάθμιση
στο
υποβαθμισμένο
οικιστικά
αστικό
περιβάλλον της περιοχής παρέμβασης

Ενδεικτικός (οι)
Δικαιούχος (οι)

Δήμος Λαρισαίων

Παρατηρήσεις:
O Δήμος προτίθεται να προβεί σε περαιτέρω παρεμβάσεις εντός της περιοχής παρέμβασης για την
εφαρμογή του ΣΒΑΚ και την χρηματοδότηση τους με ίδιους πόρους
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Τίτλος Δράσης

Ολοκλήρωση υποδομών πολιτισμού και δημιουργία / ανάδειξη τουριστικού
προϊόντος

Επενδυτική
Προτεραιότητα του
ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στην
οποία αντιστοιχεί

Επενδυτική Προτεραιότητα 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

Συνοπτική περιγραφή
δράσης

Για την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυνατότητας και της οικονομικής
δραστηριότητας στη περιοχή παρέμβασης απαιτείται η δημιουργία ενός πόλου
έλξης πολιτιστικών και τουριστικών δραστηριοτήτων για τους κατοίκους και
τους επισκέπτες που θα ενισχύει την καλλιτεχνική δραστηριότητα, αλλά και
θα συμβάλλει στη διατήρηση της μακράς καλλιτεχνικής παράδοσης, όπως το
Προσκήνιο Πολιτισμού.
Η πολιτιστική ανάπτυξη μπορεί να συμβάλλει στην επισκεψιμότητα της
περιοχής, στην αύξηση της ζήτησης επαγγελμάτων που έχουν σχέση και με
τον τουρισμό και τον πολιτισμό, στην ανάδειξη της δράσης των τοπικών
φορέων πολιτισμού με μακροχρόνια προσφορά στον πολιτισμό της περιοχής,
στη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.,
καθώς και ανάδειξη των συλλογών του μέσω κατάλληλων έργων προβολής
και διατήρησης και διενέργειας περιοδικών εκθέσεων.
Η ολοκλήρωση του Προσκηνίου Πολιτισμού, που βρίσκεται στο
οικοδομικό τετράγωνο ΟΤ809, σε οικόπεδο εμβαδού 4000 m2, και
περιβάλλεται από τις οδούς Ανθίμου Γαζή, Κουμουνδούρου και Βελή, θα
αποτελέσει την τρίτη και τελευταία φάση της υλοποίησης του έργου.
Για την ολοκλήρωση του κτηρίου οι εργασίες κατασκευής αφορούν:
• τις εργασίες κατασκευής της σκηνής συνολικού εμβαδού 410 m2, με την
προμήθεια και τοποθέτηση σταθερού εξοπλισμού και ειδικών μηχανισμών
• την τοποθέτηση εξοπλισμού στην αίθουσα του θεάτρου και επενδύσεων
ακουστικής μελέτης
• την τοποθέτηση εξοπλισμού στα foyer, τα εκδοτήρια και το βεστιάριο
• την πλήρη εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και
ειδικού φωτισμού της σκηνής
Η μελέτη του κτιρίου καθώς και τα υλικά που έχουν επιλεγεί πληρούν τις
προδιαγραφές και τα πρότυπα του βιοκλιματικού σχεδιασμού, ώστε να
επιτυγχάνονται οι ιδανικές συνθήκες θερμικής άνεσης για τους χρήστες με την
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.
Όταν ολοκληρωθεί θα διαθέτει μια υψηλής στάθμης υποδομή 550 θέσεων για
παραστάσεις θεάτρου, μελοδράματος, χορού και μουσικών εκδηλώσεων,
αξιόλογες συνεδριακές υποδομές καθώς και βοηθητικούς χώρους
(εργαστήρια,
γραφεία
διοίκησης,
χώρους
υγιεινής,
αποθήκες
και
μηχανοστάσια).
Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητες που θα αναπτύξει το
Προσκήνιο Πολιτισμού θα περιγράφουν στη σχετική μελέτη σκοπιμότητας η
οποία θα συνοδεύει με την υποβολή της πρότασης
Το έργο «Δημιουργία σημείου πολιτιστικού διασύνδεσης – Γενί Τζαμί»
εντάσσεται στην προσπάθεια του Δήμου Λαρισαίων και του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού (δια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας) να
αξιοποιήσει το μνημείο – Οθωμανικό Τέμενος – Γενί Τζαμί στη Λάρισα,
δημιουργώντας ένα σημείο πολιτιστικής διασύνδεσης που θα προσφέρει
καινοτόμες και φιλικές ψηφιακές υπηρεσίες, με σκοπό τη διαχείριση και
προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του συνόλου του φάσματος των
πολιτιστικών δραστηριοτήτων της περιοχής, τονώνοντας την τουριστική
κίνηση και βελτιώνοντας θεαματικά την πληροφόρηση των επισκεπτών. Για τη
λειτουργία του προβλέπεται εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων
προηγμένης τεχνολογίας, τα οποία αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής από το
Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ).
Οι εργασίες που απαιτούνται για την διαμόρφωση των χώρων, περιλαμβάνουν
παρεμβάσεις αλλά και εσωτερικές διαμορφώσεις και εγκαταστάσεις, που θα
είναι σύμφωνες με το χαρακτήρα του κτιρίου. Το έργο θα υλοποιηθεί και θα
λειτουργήσει με λεπτομέρειες που θα ορίζει προγραμματική σύμβαση που θα
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υπογραφεί μεταξύ του Δήμου, του ΥΠΠΟΑ και του ΙΤΕ-ΙΠ, οι οποίοι έχουν ήδη
διαβουλευτεί και συμφωνούν στην υλοποίηση του έργου.

Ενδεικτικά Έργα
δράσης

•
•

Ολοκλήρωση του προσκηνίου πολιτισμού
Δημιουργία σημείου πολιτιστικού διασύνδεσης – Γενί Τζαμί

Δείκτης(ες)
Εκροής(ων)

CΟ09 Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες
τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης
επισκεπτών
Τιμή: 5.000 επισκέψεις ανά έτος

Δείκτης(ες)
Αποτελέσματος

Αριθμός διανυκτερεύσεων στην περιοχή παρέμβασης
Τιμή στόχος: 140.000

Αναμενόμενη
συμβολή στον ειδικό
στόχο ΒΑΑ

Ολοκλήρωση πολιτιστικών υποδομών και τόνωση της πολιτιστικής και
τουριστικής δραστηριότητας

Αναμενόμενη
συμβολή στον ειδικό
στόχο ΠΕΠ Θεσσαλίας
2014-2020

Αύξηση της λειτουργικότητας και ελκυστικότητας των αστικών κέντρων

Ανάγκη / δυνατότητα
της ΠΠ που
εξυπηρετείται από
την Δράση

Με τον συνδυασμό των δράσεων της Στρατηγικής ΒΑΑ είναι ανάγκη η περιοχή
παρέμβασης, να αναζωογονηθεί και να αποτελέσει πλέον πόλο έλξης
πολιτιστικών και τουριστικών δραστηριοτήτων και να γίνει χώρος δράσης και
επίσκεψης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες με σκοπό να τονωθεί η
οικονομική δραστηριότητα και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών.
Στην συγκεκριμένη δράση: «Ολοκλήρωση υποδομών πολιτισμού και
δημιουργία/ανάδειξη τουριστικού προϊόντος» ζητούμενα είναι:
 Η ενίσχυση της αναπτυξιακής δυνατότητας της περιοχής παρέμβασης
και ενίσχυση της γενικότερης οικονομικής δραστηριότητας με την
ολοκλήρωση του έργου «Προσκηνίου Πολιτισμού».
 Η πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης, κυρίως στην
κατεύθυνση της αναζωογόνησης και της ζήτησης του συνόλου των
δημιουργικών επαγγελμάτων, λειτουργώντας σαν κυψέλη πολιτισμικής
δραστηριότητας, ενώ παράλληλα θα αυξήσει την επισκεψιμότητα της
και κατά συνέπεια τη ζήτηση επαγγελμάτων που έχουν σχέση και με
τον τουρισμό
 Η ανάδειξη της δράσης των τοπικών φορέων πολιτισμού με
μακροχρόνια προσφορά στον πολιτισμό της περιοχής (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) και
διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και ανάδειξη των
συλλογών τους μέσω έκθεσης τους σε υποδομές σύγχρονου
πολιτισμού.
 Η δημιουργία ενός ζωντανού θύλακα στο κέντρο της πόλης, με τη
δικτύωση των χώρων πολιτισμού και των μνημείων της Περιοχής
Παρέμβασης (Α΄Αρχαίο Θέατρο, Μπεζεστένι,
Παλαιοχριστιανική
Βασιλική κλπ), και την λειτουργία του Προσκήνιου Πολιτισμού και του
Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης (Γενί Τζαμί)
 Η πληροφόρηση των πολιτών αλλά και των επισκεπτών για το
πολιτιστικό γίγνεσθαι μέσω του Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης,
βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες και άρα συμβάλλοντας στην
αύξηση της επισκεψιμότητας.

Ενδεικτικός (οι)
Δικαιούχος (οι)

Δήμος Λαρισαίων

Παρατηρήσεις :Η δράση «Ολοκλήρωση υποδομών πολιτισμού και δημιουργία/ανάδειξη πολιτιστικού
προϊόντος» θα χρηματοδοτηθεί και από ίδιους πόρους του Δήμου Λαρισαίων ως προς το έργο: Β΄ Φάση
Προσκηνίου Πολιτισμού - «Προσκήνιο πολιτισμού – Υποδομές

ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
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Τίτλος Δράσης

Δίκτυο δρόμων ήπιας κυκλοφορίας

Επενδυτική
Προτεραιότητα του
ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στην
οποία αντιστοιχεί

Επενδυτική Προτεραιότητα 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

Συνοπτική περιγραφή
δράσης

Προτείνεται η χρηματοδότηση κατασκευής δικτύου δρόμων ήπιας
κυκλοφορίας με επιτρεπόμενη διέλευση οχημάτων, χωροθετημένες θέσεις
στάθμευσης, χώρους πρασίνου, δενδροστοιχίες και καθιστικά,
με
διαμόρφωση ενός ενιαίου επιπέδου με επιστρώσεις πλακών και κυβόλιθων. Η
γεωμετρική διαμόρφωση τους θα γίνει με χρήση πρότυπων προδιαγραφών
γεωμετρικού σχεδιασμού με καθορισμό των υλικών επιστρώσεων (πλάκες,
κυβόλιθοι, σκυροδέματα) και των στοιχείων του αστικού εξοπλισμού
(φωτιστικά, παγκάκια, πέργκολες, τοπόσημα, κιόσκια πληροφόρησης,
καλαθάκια απορριμμάτων κλπ), έτσι ώστε να συνθέτουν ένα ενιαίο σύνολο,
αρμονικό, χωρίς έντονες διαφοροποιήσεις, απαραίτητο για την αισθητική
εικόνα της πόλης. Θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα στη μελέτη εφαρμογής για την
εξυπηρέτηση, την ανεμπόδιστη και ασφαλή κίνηση των ΑμεΑ. Με το δίκτυο
αυτό ενώνεται η περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού με το κέντρο της
πόλης, έτσι ώστε κυρίως οι επισκέπτες αλλά και οι κάτοικοι της συνοικίας θα
έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν προς το κέντρο. Το πλέγμα των
δρόμων ήπιας κυκλοφορίας που θα κατασκευαστούν θα προκύψει από την
κυκλοφοριακή μελέτη εφαρμογής που εκπονείται.

Ενδεικτικά Έργα
δράσης

•

Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας

Δείκτης(ες)
Εκροής(ων)

T1529 Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια συγκέντρωση ΑΣ10
μεγαλύτερη από 50 μg/m3 που καταγράφεται σε σταθμό μέτρησης στο αστικό
κέντρο Λάρισας
Τιμή:95
CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση
των εκπομπών των αερίων
Τιμή: 10 tn ισοδυνάμου CO2 / έτος

Δείκτης(ες)
Αποτελέσματος

Τ1513 Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ
Τιμή: 86.000 tn CO2 /έτος

Αναμενόμενη
συμβολή στον ειδικό
στόχο ΒΑΑ

Ολοκληρωμένες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και βελτίωση προσβασιμότητας.

Αναμενόμενη
συμβολή στον ειδικό
στόχο ΠΕΠ Θεσσαλίας
2014-2020

Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και αναζωογόνησης αστικών περιοχών

Ανάγκη / δυνατότητα
της ΠΠ που
εξυπηρετείται από
την Δράση

Με τον συνδυασμό των δράσεων της Στρατηγικής ΒΑΑ είναι ανάγκη η περιοχή
παρέμβασης, να αναζωογονηθεί και να αποτελέσει πλέον πόλο έλξης
πολιτιστικών και τουριστικών δραστηριοτήτων και να γίνει χώρος δράσης και
επίσκεψης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες με σκοπό να τονωθεί η
οικονομική δραστηριότητα και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών.
Στην συγκεκριμένη δράση: «Δίκτυο δρόμων ήπιας κυκλοφορίας» ζητούμενα
είναι:
 Η μείωση χρήσης Ι.Χ. αυτοκινήτου - μείωση της κίνησης και του
αριθμού των διερχομένων οχημάτων εντός της περιοχής παρέμβασης
 Αύξηση του πρασίνου με τις δενδροστοιχίες και τους νέους χώρους
πρασίνου στους δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, τους πεζοδρόμους και
ποδηλατοδρόμους
 Βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, λόγω της μείωσης των
αέριων ρύπων και των αιωρούμενων μικροσωματιδίων
 Μείωση κυκλοφοριακού προβλήματος κατά τις ώρες αιχμής στην
περιοχή παρέμβασης
 Διευκόλυνση μετακίνησης πεζών και ΑΜΕΑ
 Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης για τα μέσα μεταφοράς
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Ενδεικτικός (οι)
Δικαιούχος (οι)

Γενικότερα, η Περιοχή Παρέμβασης να γίνει μια περιοχή με χαμηλές
ταχύτητες, περιορισμένους φόρτους πρόσβασης σε εσωτερικούς
προορισμούς, μέσω λίγων πολύ συγκεκριμένων οδών, με πολύ πιο
καθαρό αέρα, λιγότερο θόρυβο και ευχάριστες διαδρομές για
περπάτημα και ποδήλατο
Η περιοχή παρέμβασης να αποκτήσει μια συγκεκριμένη, αναγνώσιμη και
σαφή μορφή, και να αναβιώσει την αίσθηση της γειτονιάς
δημιουργώντας ένα ελκυστικό περιβάλλον διαβίωσης

Δήμος Λαρισαίων

Παρατηρήσεις :
O Δήμος προτίθεται να προβεί σε περαιτέρω παρεμβάσεις εντός της περιοχής παρέμβασης για την
εφαρμογή του ΣΒΑΚ και την χρηματοδότηση τους με ίδιους πόρους
Η τιμή του δείκτη Τ1529 στις 59 ημέρες που έχει τεθεί ως τιμή βάσης για το 2013, όπως καταγράφεται στο
κείμενο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 δεν περιλαμβάνει τους
μήνες Νοέμβριος (11ος) και Δεκέμβριος (12ος) 2013 λόγω μετεγκατάστασης του σταθμού μέτρησης από την
Λάρισα στην Καρδίτσα.
Η τιμή του δείκτη Τ1529 που δηλώθηκε στην ΣΒΑΑ έγινε λαμβάνοντας υπόψη τις υπερβάσεις του ορίου
των 50 μg/m3 για τα ΑΣ10 έτους 2015, που είναι 86 και τις υπερβάσεις έτους 2016 που είναι 80 , χωρίς
όμως πλήρη σειρά δεδομένων (έγιναν μετρήσεις τον Οκτώβριο 2016 για περίοδο 10 ημερών και δεν έγιναν
καθόλου μετρήσεις τον Νοέμβριο 2016 λόγω βλάβης του Η/Υ)
Η τιμή του δείκτη Τ1513 που δηλώθηκε στην ΣΒΑΑ αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε
όλη την πόλη και θα επαναϋπολογιστεί για την περιοχή παρέμβασης μετά την έγκριση της Στρατηγικής
ΒΑΑ, καθώς και την ολοκλήρωση της κυκλοφοριακής μελέτης εφαρμογής
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Τίτλος Δράσης
Επενδυτική
Προτεραιότητα του
ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στην
οποία αντιστοιχεί

Συνοπτική περιγραφή
δράσης

Ενδεικτικά Έργα
δράσης

Δείκτης(ες)
Εκροής(ων)

Βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων στο πλαίσιο δράσεων
αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος και βελτίωση της προσβασιμότητας
των εμποδιζόμενων ατόμων.
Επενδυτική Προτεραιότητα 9a – 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
Η συγκεκριμένη δράση περιέχει τα έργα δημιουργίας υποδομών για την
εξυπηρέτηση κοινωνικά ευπαθών/ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων καθώς
και αναβάθμισης όπου απαιτείται ήδη λειτουργούντων. Αναλυτικότερα
προτείνονται:
Μελέτη Βελτίωσης Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
Στόχος της μελέτης είναι τόσο η αξιολόγηση της προσβασιμότητας όσο και η
μελέτη εφαρμογής παρεμβάσεων εξασφάλισης προσβασιμότητας σε κτήρια και
κοινόχρηστους χώρους με σκοπό την διασφάλιση της οριζόντιας και
κατακόρυφης, ανεμπόδιστης, αυτόνομης και ασφαλούς διακίνησης ατόμων σε
αναπηρικό αμαξίδιο και γενικότερα ατόμων με αναπηρία ή / και
εμποδιζόμενων ατόμων κάθε κατηγορίας (όπως ηλικιωμένοι, συνοδοί ΑμεΑ,
μικρά παιδιά κάτω των 5 ετών, γονείς με παιδικά καροτσάκια, γυναίκες στα
τελευταία στάδια της εγκυμοσύνης, άτομα με ασυνήθεις σωματικές
διαστάσεις, άτομα που πάσχουν από αρθρίτιδα, άσθμα, καρδιακά προβλήματα
κ.α., άτομα σε πανικό κάτω από συνθήκες εκτάκτου ανάγκης και όσοι
μεταφέρουν βάρη).
Έργα βελτίωσης προσβασιμότητας δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων
χώρων, όπως θα προκύψουν από την προαναφερόμενη Μελέτη
Προσβασιμότητας
Εξοπλισμός ΚΔΑΠ ΑμεΑ
Προτείνεται η προμήθεια εξοπλισμού που να εξυπηρετεί τις εργονομικές
απαιτήσεις ατόμων με κινητική δυσκολία για το Κέντρο Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία του Δήμου Λαρισαίων στην Νέα Σμύρνη
για την δημιουργική απασχόληση των παιδιών μέσω προγραμμάτων έκφρασης
και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών
δεξιοτήτων, άθλησης και σωματικής αγωγής (η δράση αφορά κατά
προτεραιότητα στους κατοίκους της περιοχής παρέμβασης).
Μετατροπή και διαμόρφωση παιδικών χαρών για λειτουργία και για παιδιά
ΑμεΑ, με προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού και διαμόρφωση
υφιστάμενων παιδικών χαρών που μπορούν να δεχθούν τέτοιου είδους
παρεμβάσεις.
Αναβάθμιση και εξοπλισμός δομής φιλοξενίας αστέγων
Διαμόρφωση και εξοπλισμός του κτηρίου επί της οδού Παναγούλη 54 όπου θα
φιλοξενούνται άστεγοι, δυναμικότητας 32 ατόμων (η δράση αφορά κατά
προτεραιότητα στους κατοίκους της περιοχής παρέμβασης).
Κέντρο Ανοιχτής Υποστήριξης για παιδιά με σύνδρομο DOWN
Δημιουργία κέντρου ανοιχτής υποστήριξης για παιδιά με σύνδρομο Down σε
κτήριο επί της Λάμπρου Κατσώνη 6 (η δράση αφορά κατά προτεραιότητα
στους κατοίκους της περιοχής παρέμβασης)
 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
CO37 Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με στρατηγικές ολοκληρωμένης αστικής
ανάπτυξης.
Τιμή: 61.000
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Δείκτης(ες)
Αποτελέσματος

Τ1412 Δυναμικότητα των υποδομών που δημιουργούνται στο πλαίσιο της
Στρατηγικής Αστικής Ανάπτυξης που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη
Τιμή: 100 άτομα

Αναμενόμενη
συμβολή στον ειδικό
στόχο ΒΑΑ

Αντιμετώπιση της φτώχειας και των διακρίσεων – Ένταξη ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων – Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών

Αναμενόμενη
συμβολή στον ειδικό
στόχο ΠΕΠ Θεσσαλίας
2014-2020

Αναβάθμιση – συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών

Ανάγκη / δυνατότητα
της ΠΠ που
εξυπηρετείται από
την Δράση

Στην συγκεκριμένη δράση: «Βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών
παραμέτρων στο πλαίσιο δράσεων αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος
και βελτίωση της κυκλοφορίας και της ασφάλειας των πεζών καθώς και της
προσβασιμότητας των εμποδιζόμενων ατόμων» ζητούμενα είναι:
 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευάλωτων ομάδων εντός της Περιοχής
Παρέμβασης
 Βελτίωση της συμμετοχής των ΑμεΑ στην κοινωνία
 Διευκόλυνση μετακίνησης ΑμεΑ στην περιοχή Παρέμβασης και μετατροπή
της περιοχής παρέμβασης σε «προσβάσιμη περιοχή», με σκοπό την
προσέλκυση ΑμεΑ και των βοηθών/συγγενών τους στην Περιοχή
Παρέμβασης
 Κάλυψη των κενών σε υποδομές και υπηρεσίες πρόνοιας, αντιμετώπισης
των επιπτώσεων της φτώχειας εντός της Περιοχής Παρέμβασης

Ενδεικτικός (οι)
Δικαιούχος (οι)

Δήμος Λαρισαίων

Παρατηρήσεις :

ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Τίτλος Δράσης

Ενίσχυση επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας

Επενδυτική
Προτεραιότητα του
ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στην
οποία αντιστοιχεί

Επενδυτική Προτεραιότητα 3α Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως
με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη
της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων
επιχειρήσεων

Συνοπτική περιγραφή
δράσης

Ενδεικτικά Έργα
δράσης

Ενίσχυση της ίδρυσης και του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων, ιδιαίτερα για
την αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, κατά προτεραιότητα των κλάδων που
αναδείχθηκαν από την έξυπνη εξειδίκευση, και ειδικότερα του δημιουργικού
τουρισμού
Αφορά
δράσεις
εκσυγχρονισμού
υφισταμένων
επιχειρήσεων
μέσω
τεχνολογικής
και
μη
τεχνολογικής
αναβάθμισης,
με
αξιοποίηση
υποστηρικτικών τεχνολογιών για τη βελτίωση της παραγωγικότητας ή της
ποιότητας και καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης.
Ο εκσυγχρονισμός είναι βασική παράμετρος εργασίας για την πλειονότητα των
ΜΜΕ, περιλαμβάνοντας διεργασιακές, οργανωσιακές και προωθητικές
καινοτομίες. Επίσης αφορά σε παροχή κινήτρων στις μικρές και στις πολύ
μικρές επιχειρήσεις για κάθετες ή/και οριζόντιες συνεργασίες στη παραγωγή,
πωλήσεις ή/και σε προωθητικές συνεργασίες, τόσο μεταξύ τους, όσο και με
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις
Αφορά επίσης τη δημιουργία νέων ΜΜΕ, με αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής
που είναι διαθέσιμες.
Ενδεικτικές ενέργειες που περιλαμβάνονται σε αυτή τη δράση, είναι οι εξής:
• Μελέτη αξιολόγησης της εμπορικότητας νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
• Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, κατασκευή εγκαταστάσεων,
αδειών/δικαιωμάτων (εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγήεμπορία)
• Τεχνική ή/και επιστημονική υποστήριξη (εισαγωγή νέων μεθόδων
οργάνωσης-διοίκησης βιομηχανικού σχεδιασμού, κά.)
• Πιλοτική παραγωγή και προώθηση προϊόντων
• Δαπάνες συμβουλευτικής υποστήριξης και επιχειρησιακού σχεδιασμού

95

ΑΔΑ: 7ΚΣΥΩΛΞ-2ΑΝ

• Δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών
• Δαπάνες Πληροφορικής / Τηλεπικοινωνιών, προμήθειας λογισμικού.

Δείκτης(ες)
Εκροής(ων)
Δείκτης(ες)
Αποτελέσματος
Αναμενόμενη
συμβολή στον ειδικό
στόχο ΒΑΑ
Αναμενόμενη
συμβολή στον ειδικό
στόχο ΠΕΠ Θεσσαλίας
2014-2020

CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν
στήριξη
Τιμή δείκτη= 30
Τ1407 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Περιφέρειας
Δράσεις για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας –Βιώσιμη επιχειρηματικότητα.
Ειδικός στόχος:3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη
διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων

Ανάγκη / δυνατότητα
της ΠΠ που
εξυπηρετείται από
την Δράση

• Ενίσχυση της αναπτυξιακής δυνατότητας της Π.Π. με την ίδρυση και
συνέχιση της λειτουργίας των βιώσιμων επιχειρήσεων
• Ενίσχυση της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας για την ενίσχυση
της δικτύωσης της καλλιτεχνικής κοινότητας και δημιουργία νέων
επαγγελμάτων που θα προσελκύσουν επισκέπτες στην Π.Π.
• Ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ των τομέων της οικονομίας στην περιοχή
παρέμβασης για την προσέλκυση επισκεπτών εντός αυτής

Ενδεικτικός (οι)
Δικαιούχος (οι)

Ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης –ΕΦΔ κατ΄ αναλογία των δράσεων του Θ.Σ. 3
στο ΠΕΠ Θεσσαλίας

Παρατηρήσεις :
•

Απαιτείται εθνικό θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να χορηγηθούν οι κρατικές ενισχύσεις στις επιχειρήσεις

•

Απαιτείται ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, σύμφωνα με το διαχειριστικό πλαίσιο. Για την
εξειδίκευση των κριτηρίων θα ζητηθεί η συνδρομή των φορέων της εταιρικής σχέσης του ΣΒΑΑ Λάρισας
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Β.3.2 Δελτία Δράσης ΕΚΤ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Τίτλος Δράσης

Ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας εντός της Περιοχής Παρέμβασης του
ΣΒΑΑ Λάρισας

Επενδυτική
Προτεραιότητα του
ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
στην οποία
αντιστοιχεί

Επενδυτική
Προτεραιότητα
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

Συνοπτική
περιγραφή δράσης

Η
ενίσχυση
της
Κοινωνικής
Οικονομίας
και
της
Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας με έμφαση στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών αλλά
και σε δράσεις που στοχεύουν στο δημιουργικό τουρισμό και στην ενίσχυση
της διασύνδεσης των τομέων του αγροδιατροφικού συμπλέγματος, σε
συνδυασμό με τις δράσεις της RIS3.
Επιλέξιμες είναι επιχειρήσεις της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας καθώς και επιχειρήσεις συλλογικού χαρακτήρα που
έχουν έδρα ή δραστηριοποιούνται εντός της Περιοχής Παρέμβασης

Ενδεικτικά Έργα
δράσης

•

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Δείκτης(ες)
Εκροής(ων)

CO17 Άλλα μειονεκτούντα άτομα
CO23 Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και
επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας)
Τιμή δείκτη=2

Δείκτης(ες)
Αποτελέσματος

CR09 Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη
της συμμετοχής τους
Τιμή δείκτη= 20

Αναμενόμενη
συμβολή στον ειδικό
στόχο ΒΑΑ

Δράσεις για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας – Βιώσιμη επιχειρηματικότητα

Αναμενόμενη
συμβολή στον ειδικό
στόχο ΠΕΠ
Θεσσαλίας 20142020

Αύξηση της απασχόλησης
επιχειρήσεις

Ανάγκη / δυνατότητα
της ΠΠ που
εξυπηρετείται από
την Δράση

• Ενίσχυση των δράσεων Κοινωνικής Οικονομίας στην περιοχή παρέμβασης
και αύξηση της απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών Ομάδων. Επεξηγηματικά
σημειώνουμε ότι η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας ως εναλλακτικού
μοντέλου παραγωγικής διαδικασίας και ανάπτυξης, με αρχές την
αλληλεγγύη, τη συλλογικότητα, την αυτοδιαχείριση και τη συνεργασία του
κοινωνικού κεφαλαίου στην τοπική κοινωνία της πόλης. Οι κοινωνικές
επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες σε τομείς όπως η
προστασία του περιβάλλοντος, η πρόνοια, ο πολιτισμός, η παροχή
υπηρεσιών (σίτισης, καθαρισμού κ.α.). Λόγω της παρατεταμένης κρίσης
έχουν δημιουργηθεί σημαντικά κενά στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής
υποστήριξης, που μπορούν να καλυφθούν με την δημιουργία κοινωνικών
επιχειρήσεων από ανέργους ή και με την ενίσχυση υφισταμένων
κοινωνικών επιχειρήσεων προκειμένου να λειτουργήσουν / επεκταθούν
στην παραγωγή νέων υπηρεσιών και αγαθών.

Ενδεικτικός (οι)
Δικαιούχος (οι)

κοινωνικά

ευπαθών ομάδων

σε

κοινωνικές

Ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης –ΕΦΔ κατ΄ αναλογία των δράσεων του Θ.Σ.
3 στο ΠΕΠ Θεσσαλίας
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Παρατηρήσεις :
•

Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ανωτέρω δράση θα πρέπει να υπάρξει κατάλληλο εθνικό πλαίσιο
κρατικών ενισχύσεων για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις

•

Απαιτείται ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, σύμφωνα με το διαχειριστικό πλαίσιο. Για την
εξειδίκευση των κριτηρίων θα ζητηθεί η συνδρομή των φορέων της εταιρικής σχέσης του ΣΒΑΑ
Λάρισας
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Τίτλος Δράσης

Στήριξη της απασχόλησης εντός της περιοχής παρέμβασης

Επενδυτική
Προτεραιότητα του
ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στην
οποία αντιστοιχεί

Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii – Αυτoαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και
δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων

Συνοπτική περιγραφή
δράσης

Ενδεικτικά Έργα
δράσης

Προβλέπεται η ενίσχυση των επιχειρήσεων για έναν χρόνο συμβουλευτικής
υποστήριξης των νέων επαγγελματιών / επιχειρηματιών σε θέματα
επιχειρηματικής πρακτικής, όπως marketing, διοίκησης επιχειρήσεων,
διοικητική λογιστική κλπ.
Οι τομείς / κλάδοι επιχειρηματικής δραστηριοποίησης των ανέργων κατόπιν της
αναγκαίας προαναφερόμενης συμβουλευτικής, κατά προτεραιότητα είναι εκείνοι
που σχετίζονται με το ΣΒΑΑ και ειδικότερα ο κλάδος του δημιουργικού
τουρισμού
•

Κατάρτιση, συμβουλευτική, πρακτική και προώθηση στην απασχόληση

Δείκτης(ες)
Εκροής(ων)

CO01 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
Τιμή=50 (20 Α, 30Γ)

Δείκτης(ες)
Αποτελέσματος

CR06 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης
της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους
Tιμή 8 (3 Α, 5 Γ)

Αναμενόμενη
συμβολή στον ειδικό
στόχο ΒΑΑ
Αναμενόμενη
συμβολή στον ειδικό
στόχο ΠΕΠ Θεσσαλίας
2014-2020

Δράσεις για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας –Βιώσιμη επιχειρηματικότητα.
Ειδικός στόχος:2a1.1 Αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανόμενης και της
αυτοαπασχόλησης με στόχευση σε καινοτόμες επιχειρήσεις

Ανάγκη / δυνατότητα
της ΠΠ που
εξυπηρετείται από
την Δράση

• Αναβάθμιση της οικονομικής δραστηριότητας στην ΠΠ μέσω της προώθησης
στην απασχόληση των ανέργων
• Ενίσχυση του τουρισμού της πόλης –βελτίωση της πληρότητας των
καταλυμάτων και του αριθμού διανυκτερεύσεων εντός της περιοχής
παρέμβασης
• Ενίσχυση επιχειρήσεων με στόχο τη μείωση των κενών καταστημάτων του
κέντρου της πόλης και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Ενδεικτικός (οι)
Δικαιούχος (οι)

Ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης –ΕΦΔ κατ΄ αναλογία των δράσεων του Θ.Σ. 3
στο ΠΕΠ Θεσσαλίας

Παρατηρήσεις :
•

Απαιτείται εθνικό θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να χορηγηθούν οι κρατικές ενισχύσεις στις επιχειρήσεις

•

Απαιτείται ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, σύμφωνα με το διαχειριστικό πλαίσιο. Για την
εξειδίκευση των κριτηρίων θα ζητηθεί η συνδρομή των φορέων της εταιρικής σχέσης του ΣΒΑΑ Λάρισας
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Τίτλος Δράσης

Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης

Επενδυτική
Προτεραιότητα του
ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στην
οποία αντιστοιχεί

Επενδυτική Προτεραιότητα 8v – Προσαρμογή των εργαζομένων, των
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές.

Συνοπτική περιγραφή
δράσης

•

Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την αναδιοργάνωσή τους

Ενδεικτικά Έργα
δράσης

Οι ενέργειες που προβλέπονται στη δράση αυτή αναφέρονται σε διαγνωστική
μελέτη της επιχείρησης, ως προς την καταλληλότητα οργάνωσης και
διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού τους, καθώς και συμβουλευτικές
υπηρεσίες για την βελτιστοποίηση αυτών των διαδικασιών.
Τέλος θα υλοποιηθούν ενέργειες που αναφέρονται στην επιχορήγηση μέρους
του
μισθολογικού
κόστους
των
επιχειρήσεων,
προκειμένου
να
αντισταθμισθούν τα έξοδα / κόστη της αναδιοργάνωσής τους, με πιθανές
μετακινήσεις εργαζομένων σε διαφορετικές θέσεις εργασίας και ρόλους, ώστε
να μην δημιουργηθούν συνθήκες μείωσης των θέσεων εργασίας σ’ αυτές τις
επιχειρήσεις.

Δείκτης(ες)
Εκροής(ων)

CO05 Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων
Tιμή:250

Δείκτης(ες)
Αποτελέσματος

CR07 Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός
έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους
Τιμή: 30

Αναμενόμενη
συμβολή στον ειδικό
στόχο ΒΑΑ

Δράσεις για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας – Βιώσιμη επιχειρηματικότητα.

Αναμενόμενη
συμβολή στον ειδικό
στόχο ΠΕΠ Θεσσαλίας
2014-2020

Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της λειτουργίας των ΜΜΕ με διατήρηση των
θέσεων απασχόλησης

Ανάγκη / δυνατότητα
της ΠΠ που
εξυπηρετείται από
την Δράση
Ενδεικτικός (οι)
Δικαιούχος (οι)

• Ενίσχυση της αναπτυξιακής δυνατότητας της Περιοχής Παρέμβασης με την
ίδρυση και συνέχιση της λειτουργίας των βιώσιμων επιχειρήσεων της
Περιοχής Παρέμβασης
• Ενίσχυση της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας για την ενίσχυση
της δικτύωσης της καλλιτεχνικής κοινότητας και δημιουργία νέων
επαγγελμάτων που θα προσελκύσουν επισκέπτες στην περιοχή παρέμβασης
Ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης –ΕΦΔ κατ΄ αναλογία των δράσεων του Θ.Σ. 3
στο ΠΕΠ Θεσσαλίας

Παρατηρήσεις :
•

Απαιτείται εθνικό θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να χορηγηθούν οι κρατικές ενισχύσεις στις επιχειρήσεις

•

Απαιτείται ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, σύμφωνα με το διαχειριστικό πλαίσιο. Για την
εξειδίκευση των κριτηρίων θα ζητηθεί η συνδρομή των φορέων της εταιρικής σχέσης του ΣΒΑΑ Λάρισας
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Τίτλος Δράσης

Δράσεις κοινωνικής ενσωμάτωσης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων

Επενδυτική
Προτεραιότητα του
ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στην
οποία αντιστοιχεί

Επενδυτική
Προτεραιότητα
9ii
–
Κοινωνικοοικονομική
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

Συνοπτική περιγραφή
δράσης

ένταξη

Στο πλαίσιο της δράσης αναμένεται να χρηματοδοτηθεί η λειτουργία
υπνωτηρίου αστέγων δυναμικότητας 32 ατόμων με προσωπικό ενδεικτικά 2
κοινωνικούς λειτουργούς, 1 ψυχολόγο, 2 νοσηλευτές, 1 άτομο για διοικητική
υποστήριξη, 2 άτομα προσωπικό φύλαξης και 2 άτομα προσωπικό
καθαριότητας. (η δράση αφορά κατά προτεραιότητα στους κατοίκους της
περιοχής παρέμβασης)

Ενδεικτικά Έργα
δράσης

• Λειτουργία δομής φιλοξενίας αστέγων

Δείκτης(ες)
Εκροής(ων)

CO15 Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες
(συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)

Δείκτης(ες)
Αποτελέσματος

CR05 Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας,
που συμμετέχουν σε εκπαίδευση / κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης,
αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους.

Αναμενόμενη
συμβολή στον ειδικό
στόχο ΒΑΑ

Αντιμετώπιση της φτώχειας και των διακρίσεων – Ένταξη
κοινωνικών ομάδων – Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών

Αναμενόμενη
συμβολή στον ειδικό
στόχο ΠΕΠ Θεσσαλίας
2014-2020

Βελτίωση της απασχολησιμότητας
περιθωριοποιημένων ομάδων.

Ανάγκη / δυνατότητα
της ΠΠ που
εξυπηρετείται από
την Δράση

Όπως αναφέρεται σχετικά με την περιοχή παρέμβασης, περιλαμβάνει και την
συνοικία των Ρομά, μια περιοχή υποβαθμισμένη, όπου απαιτούνται σωρεία
κοινωνικών παρεμβάσεων και δράσεων κοινωνικής προστασίας για ευάλωτες
ομάδες

Ενδεικτικός (οι)
Δικαιούχος (οι)

Δήμος Λαρισαίων

και

της

ποιότητας

ευάλωτων

ζωής

Παρατηρήσεις : Συνάφεια με τη δράση του ΕΤΠΑ για την αναβάθμιση δομής φιλοξενίας
αστέγων
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Β.3.3 Δελτία Έργων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ

Στο παρόν τμήμα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) ακολουθεί η
ανάλυση των δράσεων σε ενδεικτικές πράξεις των ταμείων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ,
ακολουθώντας το συνημμένο Υπόδειγμα της πρόσκλησης (Πίνακας 3).
 Ειδικός στόχος ΣΒΑΑ: Ολοκληρωμένες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και βελτίωση
προσβασιμότητας
 Επενδυτική Προτεραιότητα ΠΕΠ Θεσσαλίας: 6ε

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ
Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών
1.900.000 € όπου 1.700.000€ η χρηματοδότηση από την
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στρατηγική ΒΑΑ και 200.000€ Ίδιοι Πόροι.

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δήμος Λαρισαίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προτείνεται η αναβάθμιση της περιοχής παρέμβασης μέσω κατασκευής δικτύου
ποδηλατοδρόμων – πεζοδρόμων. Οι διαδρομές πεζών και ποδηλάτου που
δημιουργούνται ενώνουν το κέντρο με τις συνοικίες. Ειδικότερα προτείνονται:
 η κατασκευή ποδηλατοδρόμου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου (προς
την πλευρά του ΑΤΑ, όπου υπάρχει ικανό πλάτος της οδού και σήμερα
χρησιμοποιείται ως χώρος παράνομης στάθμευσης), από τη τάφρο Ι1 έως
την οδό Αγιάς, που θα ενώνει την συνοικία της Ν. Σμύρνης με το κέντρο.
 την ανάπλαση/διαμόρφωση ενός μεγάλου άξονα ως ποδηλατοδρόμου δρόμου ήπιας κυκλοφορίας – πεζόδρομου, που αρχίζει από την οδό Αγιάς
και καταλήγει στην οδό Ανθίμου Γαζή, που ενδεικτικά περιλαμβάνει τις
οδούς Αιόλου, Βυζαντίου και Ιουστινιανού. Μέσω του μεγάλου αυτού
άξονα, παράλληλου της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου συνδέονται, με
διαδρομές για πεζούς και ποδήλατα, πολλά σχολικά συγκροτήματα (όπως
το 2ο Γυμνάσιο, 2ο Λύκειο, το κτίριο του παλαιού Ορφανοτροφείου όπου
σήμερα στεγάζονται Νηπιαγωγείο, Παιδικός Σταθμός και οι χώρου του
Κέντρου δια Βίου μάθησης, το 5ο Γυμνάσιο, 5ο Λύκειο, 3ο Δημοτικό, 1ο
Δημοτικό) καθώς και οι ιεροί ναοί Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίου Νικολάου
με το Κέντρο της πόλης και τον Σιδηροδρομικό Σταθμό.
Για τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της παρέμβασης προτείνονται δράσεις
ενημέρωσης του κοινού για την αποτροπή χρήσης του Ι.Χ. και γενικότερα θα
επιδιώκεται η προώθηση - διευκόλυνση των μέσων μαζικής μεταφοράς, σε επίπεδο
πληροφόρησης αλλά και παροχής προτεραιότητας, όπου αυτό είναι δυνατό. Επίσης
θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα στην εξυπηρέτηση, την ανεμπόδιστη και ασφαλή
κίνηση των ΑμεΑ
Παρεμβάσεις στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου ΣΒΑΚ (αποφ Δ. Σ.
436/29-10-2015)
Η αιτούμενη χρηματοδότηση των 1.700.000€ αφορά διακριτό φυσικό αντικείμενο,
την ανάπλαση/διαμόρφωση ενός μεγάλου άξονα ως ποδηλατοδρόμου - δρόμου
ήπιας κυκλοφορίας – πεζόδρομου, που αρχίζει από την οδό Αγιάς και καταλήγει
στην οδό Ανθίμου Γαζή, που ενδεικτικά περιλαμβάνει τις οδούς Αιόλου, Βυζαντίου
και Ιουστινιανού. Ο Δήμος Λαρισαίων θα χρηματοδοτήσει από Ίδιους Πόρους με
το ποσό των 200.000€ την κατασκευή του ποδηλατοδρόμου επί της οδού Ηρώων
Πολυτεχνείου (προς την πλευρά του ΑΤΑ).

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 τον τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).
Υπάρχει
Παραχώρηση

Χ

Δεν υπάρχει

Δεν
απαιτείται

Απαλλοτρίωση

Άλλο:

Αγορά

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

ΥΠΑΡΧΕΙ
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ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ

ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ

ΕΧΕΙ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΑΔΑ: 7ΚΣΥΩΛΞ-2ΑΝ

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση
και Αξιολόγηση

Χ

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική
Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή

Χ

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας

σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Χ

11ος/2017

Χ

11ος/2017

Χ

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή
Απαλλαγή
Άδεια Δόμησης

Χ

Οριστική Μελέτη
Τεύχη Δημοπράτησης

Χ

11ος/2017

Χ

12ος/2017

Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:
- Έγκριση ΣΒΑΚ (αποφ Δ.Σ. 436/29-102015)

Χ

10ος/2015

- Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων (αποφ Δ.Σ. 193/11-04-2017)

Χ

4ος/2017

- Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του

Χ

- Έγκριση τευχών δημοπράτησης από
Ο.Ε.

Χ

έργου από το Δ.Σ.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

12ος/2017

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)

12 ΜΗΝΕΣ

11ος/2017
12ος/2017

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση: περιλαμβάνεται στην διαδικασία
περιβαλλοντικής
αδειοδότησης
σύμφωνα
με
την
ισχύουσα
σχετική
νομοθεσία
(Ν.4014/2011,ΦΕΚ209/2011- ΚΥΑ1958/2012,ΦΕΚ21/2012), δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου
• Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή: περιλαμβάνεται στην διαδικασία
περιβαλλοντικής
αδειοδότησης
σύμφωνα
με
την
ισχύουσα
σχετική
νομοθεσία
(Ν.4014/2011,ΦΕΚ209/2011- ΚΥΑ1958/2012,ΦΕΚ21/2012), δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου
• Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή: θα υποβληθεί σχετικό αίτημα (τεχνική έκθεση και
τοπογραφικό διάγραμμα) στο αρμόδιο τμήμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας πριν την έγκριση μελέτης από το
Δ.Σ.
• Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου.
• Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας: θα υποβληθεί σχετικό αίτημα (τεχνική έκθεση και τοπογραφικό
διάγραμμα) στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας πριν την έγκριση μελέτης από το Δ.Σ.
• Άδεια δόμησης: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου.
• Υπάρχει εγκεκριμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) - αποφ Δ.Σ. 436/29-10-2015
• Υπάρχει έγκριση «Μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων άμεσης εφαρμογής στα πλαίσια της υλοποίησης
του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας»
• Η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής με τίτλο «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» θα ολοκληρωθεί τον 12ο/2017, ώστε να προχωρήσει η εφαρμογή του ΣΒΑΚ σε
επίπεδο έργων. Τμηματικά παραδίδονται κατά σειρά προτεραιότητας οι οδοί που θα συμπεριληφθούν στην
ΣΒΑΑ έτσι ώστε η οριστική μελέτη γεωμετρικής διαμόρφωσης των οδών σε πεζοδρόμους και
ποδηλατόδρομο να ολοκληρωθεί τον 7ο/2017.
• Η Έγκριση της μελέτης και εκτέλεσης του έργου θα ολοκληρωθεί έως τον 11ο/2017
• Η Έγκριση τευχών δημοπράτησης από την Ο.Ε. θα ολοκληρωθεί έως τον 12ο/2017
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Ειδικός στόχος ΣΒΑΑ: Ολοκληρωμένες κυκλοφοριακές
προσβασιμότητας
Επενδυτική Προτεραιότητα ΠΕΠ Θεσσαλίας: 6ε

παρεμβάσεις

και

βελτίωση

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ
Σύστημα διαχείρισης πεζοδρόμων
900.000 € εκ των οποίων 450.000€ η χρηματοδότηση από την
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στρατηγική ΒΑΑ και 450.000€ Ίδιοι Πόροι.
Δήμος Λαρισαίων
Προτείνεται η εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης πεζοδρόμων με αυτόματους
βυθιζόμενες στυλίσκους, κατάλληλους για την ελεγχόμενη διέλευση οχημάτων
στους πεζοδρόμους. Το σύστημα συνοδεύεται από κεντρικό αρθρωτό σύστημα
ελέγχου που θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την είσοδο/έξοδο των
οχημάτων στους πεζοδρόμους.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 900.000€, εκ των
οποίων το ποσό των 450.000€ είναι η αιτούμενη χρηματοδότηση και το υπόλοιπο
ποσό θα χρηματοδοτηθεί με Ίδιους Πόρους του Δήμου Λαρισαίων (σχετικός είναι ο
Κ.Α. προϋπολογισμού 2017: 30.7135.43023 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ»)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αναλυτικότερα το σύστημα θα αποτελείται από:
•
Βυθιζόμενα κολωνάκια τοποθετημένα σε κάθε πρόσβαση, τα οποία θα πρέπει
να ανοίγουν αυτόματα κατά τις ώρες τροφοδοσίας των καταστημάτων ή τις
ώρες αποκομιδής των απορριμμάτων ή σε περίπτωση βλάβης του συστήματος
ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
•
Εξοπλισμό τηλεπαρακολούθησης. Ο οποίος θα αποτελείται από ειδικές κάμερες
αναγνώρισης της πινακίδας κυκλοφορίας των οχημάτων των χρηστών που
έχουν ή ζητούν δικαίωμα πρόσβασης στο πεζοδρομημένο κέντρο
•
Κέντρο Ελέγχου που θα μπορεί να συντονίζει το σύνολο των λειτουργιών του
Δήμου και να δίνει εντολές για το άνοιγμα του συνόλου ή του υποσυνόλου
του εξοπλισμού πρόσβασης. Θα λειτουργεί 24ώρες το εικοσιτετράωρο και θα
μπορεί να παρεμβαίνει όπου είναι αναγκαίο.
Η αιτούμενη χρηματοδότηση αφορά διακριτό φυσικό αντικείμενο δηλαδή την
προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού
πεδίου της προτεινόμενης πράξης, κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί:
•
η προμήθεια του εξοπλισμού,
•
το πλάνο εγκαταστάσεων εξοπλισμού που αφορά τη διαχείριση της
ελεγχόμενης πρόσβασης οχημάτων σε πεζοδρόμους (κάμερες με ιστούς,
κολωνάκια, 3G modems, κέντρο δεδομένων) ,
•
η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού πεδίου
που αφορά στο έργο,
•
η πιστοποίηση της ορθής λειτουργίας μέσω ελέγχων δοκιμών.
Με το πέρας θα είναι εγκατεστημένος και παραμετροποιημένος ο εξοπλισμός, σε
λειτουργική ετοιμότητα.

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 τον τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).
Υπάρχει

Δεν υπάρχει

Δεν
απαιτείται

Παραχώρηση

Απαλλοτρίωση

Άλλο:

Χ

Αγορά

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)
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ΑΔΑ: 7ΚΣΥΩΛΞ-2ΑΝ

ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΥΠΑΡΧΕΙ

ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ

ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ

σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση
και Αξιολόγηση

Χ

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική
Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή

Χ

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή
Απαλλαγή
Άδεια Δόμησης

ΕΧΕΙ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Οριστική Μελέτη

Χ

Τεύχη Δημοπράτησης

5ος/2017
6ος/2017

Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:
Χ

- Έγκριση διενέργειας προμήθειας από το

4ος/2017

Δ.Σ.

- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

7ος/2017

προμήθειας από Ο.Ε.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

7ος/2017

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)

8 ΜΗΝΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου είναι 900.000€ εκ των οποίων το ποσό των 450.000€
είναι η αιτούμενη χρηματοδότηση και το υπόλοιπο ποσό, χρηματοδότηση με Ίδιους Πόρους του
Δήμου Λαρισαίων
Με την υπ. αριθμ. 191/2017 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η διενέργεια της «Προμήθειας και
Τοποθέτησης συστήματος Ελέγχου Κυκλοφορίας Πεζοδρόμων»
Με την υπ. αριθμ. 409/2017 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η μελέτη, οι όροι διακήρυξης και τα
Τεύχη Δημοπράτησης για την εκτέλεση της «Προμήθειας και τοποθέτησης συστήματος ελέγχου
κυκλοφορίας πεζόδρομων»
Ορίστηκε η ημερομηνία δημοπράτησης του έργου η 2/10/2017
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του
έργου.
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του
έργου.
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου.
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου.
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου.
Άδεια δόμησης: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου.
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Ειδικός στόχος ΣΒΑΑ: Ολοκληρωμένες κυκλοφοριακές
προσβασιμότητας
Επενδυτική Προτεραιότητα ΠΕΠ Θεσσαλίας: 6ε

παρεμβάσεις

και

βελτίωση

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ
Ανάπλαση περιοχής τάφρου Ι1 και πεζογέφυρα Νέας Σμύρνης
1.200.000 € όπου 700.000€ η χρηματοδότηση από την Στρατηγική
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΒΑΑ και 500.000€ Ίδιοι Πόροι.

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δήμος Λαρισαίων
Προτείνεται η ανάπλαση της περιοχής που καταλαμβάνει η αποστραγγιστική
τάφρος μεταξύ των συνοικιών της Νέας Σμύρνης και της συνοικίας Αγ. Σαράντα
(από Γέφυρα Αεροδρομίου έως Γέφυρα ΟΣΕ) καθώς και το πάρκο επί της οδού
Ηρώων Πολυτεχνείου, συνολικής επιφανείας 45 στρ. Η περιοχή αποτελεί σήμερα
φραγμό αλλά και εστία ρύπανσης για την περιοχή παρέμβασης. Το έργο
περιλαμβάνει διαμόρφωση χώρων πρασίνου με καθίσματα και φωτιστικά, καθώς
και κατασκευή ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων. Παράλληλα, προτείνεται η
κατασκευή γεφυρών για πεζούς και ποδήλατα στην τάφρο Ι1, όπως αυτές
προκύψουν στην οριστική μελέτη που εκπονείται. Το παρόν έργο λειτουργεί σε
συνδυασμό με τις παρεμβάσεις του ποδηλατοδρόμου (Έργο: Δημιουργία
εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών), εξομαλύνει τα
προβλήματα επικοινωνίας της συνοικίας με την υπόλοιπη πόλη με ταυτόχρονη
λειτουργική, αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής παρέμβασης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η αιτούμενη χρηματοδότηση των 700.000€ αφορά διακριτό φυσικό αντικείμενο
δηλαδή την ανάπλαση της αποστραγγιστικής τάφρου ενώ ο Δήμος Λαρισαίων θα
χρηματοδοτήσει από Ίδιους Πόρους με 500.000€ την κατασκευή γεφυρών για
πεζούς και ποδήλατα στην τάφρο Ι1, όπως αυτές προκύψουν στην οριστική
μελέτη που εκπονείται.
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 τον τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).
Υπάρχει

Χ

Παραχώρηση

Δεν υπάρχει

Δεν
απαιτείται

Απαλλοτρίωση

Άλλο:

Αγορά

Θα χρειαστεί σχετική αδειοδότηση από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)
ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΥΠΑΡΧΕΙ

ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ

ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ

σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και
Αξιολόγηση

Χ

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική
Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή

Χ
Χ

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας

Άδεια Δόμησης

11ος/2017

Χ

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

11ος/2017

Χ

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

ΕΧΕΙ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

11ος/2017

Χ
Χ

Οριστική Μελέτη

Χ

Τεύχη Δημοπράτησης
Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:
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Χ

- Έγκριση από συμβούλιο αρχιτεκτονικής

- Έγκριση εκτέλεσης εργασιών από Π.Ε.

Χ

- Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου

Χ

Λάρισας για αντιπλημμυρική λειτουργία
τάφρου
από το Δ.Σ.

Χ

- Έγκριση τευχών δημοπράτησης από Ο.Ε.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

12ος/2017

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)

12 ΜΗΝΕΣ

11ος/2017
11ος/2017

11ος/2017
12ος/2017

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

•

•

•
•
•
•
•
•

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση: περιλαμβάνεται στην διαδικασία
περιβαλλοντικής
αδειοδότησης
σύμφωνα
με
την
ισχύουσα
σχετική
νομοθεσία
(Ν.4014/2011,ΦΕΚ209/2011- ΚΥΑ1958/2012,ΦΕΚ21/2012), δεν απαιτείται λόγω της φύσης του
έργου
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή: περιλαμβάνεται στην διαδικασία
περιβαλλοντικής
αδειοδότησης
σύμφωνα
με
την
ισχύουσα
σχετική
νομοθεσία
(Ν.4014/2011,ΦΕΚ209/2011- ΚΥΑ1958/2012,ΦΕΚ21/2012), δεν απαιτείται λόγω της φύσης του
έργου
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή: θα υποβληθεί σχετικό αίτημα (τεχνική έκθεση και
τοπογραφικό διάγραμμα) στο αρμόδιο τμήμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας πριν την έγκριση μελέτης
από το Δ.Σ.
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας: θα υποβληθεί σχετικό αίτημα (τεχνική έκθεση και τοπογραφικό
διάγραμμα) στο Δασαρχείο Λάρισας πριν την έγκριση μελέτης από το Δ.Σ.
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας: θα υποβληθεί σχετικό αίτημα (τεχνική έκθεση και τοπογραφικό
διάγραμμα) στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας πριν την έγκριση μελέτης από το Δ.Σ.
Έγκριση εκτέλεσης εργασιών από Π.Ε. Λάρισας για αντιπλημμυρική λειτουργία τάφρου: θα υποβληθεί
σχετικό αίτημα στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λάρισας
Γνωμοδότηση από Συμβούλιο αρχιτεκτονικής: θα υποβληθεί σχετικό αίτημα πριν την έγκριση μελέτης
από το Δ.Σ.
Άδεια δόμησης: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου.
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Ειδικός στόχος ΣΒΑΑ: Ολοκληρωμένες κυκλοφοριακές
προσβασιμότητας
Επενδυτική Προτεραιότητα ΠΕΠ Θεσσαλίας: 4ε

παρεμβάσεις

και

βελτίωση

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας
3.300.000
Δήμος Λαρισαίων
Προτείνεται η χρηματοδότηση κατασκευής δικτύου δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με
επιτρεπόμενη διέλευση οχημάτων, χωροθετημένες θέσεις στάθμευσης, χώρους
πρασίνου, δενδροστοιχίες και καθιστικά, με διαμόρφωση ενός ενιαίου επιπέδου με
επιστρώσεις πλακών και κυβόλιθων. Η γεωμετρική διαμόρφωσή τους θα γίνει με
χρήση πρότυπων προδιαγραφών γεωμετρικού σχεδιασμού, με καθορισμό των
υλικών επιστρώσεων (πλάκες, κυβόλιθοι, σκυροδέματα) και των στοιχείων του
αστικού εξοπλισμού (φωτιστικά, παγκάκια, πέργκολες, τοπόσημα, κιόσκια
πληροφόρησης, καλαθάκια απορριμμάτων κλπ), έτσι ώστε να συνθέτουν ένα
ενιαίο σύνολο, αρμονικό, χωρίς έντονες διαφοροποιήσεις, απαραίτητο για την
αισθητική εικόνα της πόλης. Θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα στη μελέτη εφαρμογής
για την εξυπηρέτηση, την ανεμπόδιστη και ασφαλή κίνηση των ΑμεΑ. Με το
δίκτυο αυτό ενώνεται η περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού με το κέντρο της
πόλης, έτσι ώστε κυρίως οι επισκέπτες αλλά και οι κάτοικοι της συνοικίας θα έχουν
τη δυνατότητα να μετακινηθούν προς το κέντρο. Το πλέγμα των δρόμων ήπιας
κυκλοφορίας που θα κατασκευαστούν θα προκύψουν από την κυκλοφοριακή
μελέτη εφαρμογής που εκπονείται. Ενδεικτικά αναφέρονται:
‐ Κολοκοτρώνη – Λάμπρου Κατσώνη έως 23ης Οκτωβρίου
‐ Ρούσβελτ
‐ Ασκληπιού
‐ Ηλιοδώρου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της παρέμβασης προτείνονται δράσεις
ενημέρωσης του κοινού για την αποτροπή χρήσης του Ι.Χ. και γενικότερα θα
επιδιώκεται η προώθηση - διευκόλυνση των μέσων μαζικής μεταφοράς, σε επίπεδο
πληροφόρησης αλλά και παροχής προτεραιότητας, όπου αυτό είναι δυνατό.
Επίσης θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα στην εξυπηρέτηση, την ανεμπόδιστη και
ασφαλή κίνηση των ΑμεΑ

Παρεμβάσεις στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου ΣΒΑΚ (αποφ Δ. Σ. 436/2910-2015)
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 τον τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).
Υπάρχει

Χ

Παραχώρηση

Δεν υπάρχει

Δεν
απαιτείται

Απαλλοτρίωση

Άλλο:

Αγορά

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

ΥΠΑΡΧΕΙ

ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ

ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ

σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση
και Αξιολόγηση

Χ

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική
Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή

Χ

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας

Χ
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Χ

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Χ

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή
Απαλλαγή
Άδεια Δόμησης

11ος/2017
11ος/2017

Χ
Χ

Οριστική Μελέτη

Χ

Τεύχη Δημοπράτησης

7ος/2017
12ος/2017

Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:
- Έγκριση ΣΒΑΚ (αποφ Δ.Σ. 436/29-102015)

Χ

10ος/2015

- Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων (αποφ Δ.Σ. 193/11-04-2017)

Χ

4ος/2017
Χ

- Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του
έργου από το Δ.Σ.

Χ

- Έγκριση τευχών δημοπράτησης από Ο.Ε.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

12ος/2017

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)

12 ΜΗΝΕΣ

11ος/2017
12ος/2017

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση: περιλαμβάνεται στην διαδικασία
περιβαλλοντικής
αδειοδότησης
σύμφωνα
με
την
ισχύουσα
σχετική
νομοθεσία
(Ν.4014/2011,ΦΕΚ209/2011- ΚΥΑ1958/2012,ΦΕΚ21/2012), δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου
• Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή: περιλαμβάνεται στην διαδικασία
περιβαλλοντικής
αδειοδότησης
σύμφωνα
με
την
ισχύουσα
σχετική
νομοθεσία
(Ν.4014/2011,ΦΕΚ209/2011- ΚΥΑ1958/2012,ΦΕΚ21/2012), δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου
• Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή: θα υποβληθεί σχετικό αίτημα (τεχνική έκθεση και
τοπογραφικό διάγραμμα) στο αρμόδιο τμήμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας πριν την έγκριση μελέτης από το
Δ.Σ.
• Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου.
• Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας: θα υποβληθεί σχετικό αίτημα (τεχνική έκθεση και τοπογραφικό
διάγραμμα) στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας πριν την έγκριση μελέτης από το Δ.Σ.
• Άδεια δόμησης: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου.
• Υπάρχει εγκεκριμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) - αποφ Δ.Σ. 436/29-10-2015
• Υπάρχει έγκριση «Μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων άμεσης εφαρμογής στα πλαίσια της υλοποίησης
του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας»
• Η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής με τίτλο «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» θα ολοκληρωθεί τον 12ο/2017, προκειμένου να προχωρήσει η τμηματική
υλοποίηση της Μελέτης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λάρισας. Η οριστική μελέτη γεωμετρικής
διαμόρφωσης των οδών σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας θα ολοκληρωθεί τον 7ο/2017
• Η Έγκριση της μελέτης και εκτέλεσης του έργου θα ολοκληρωθεί έως τον 11ο/2017
• Η Έγκριση τευχών δημοπράτησης από την Ο.Ε. θα ολοκληρωθεί έως τον 12ο/2017
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Ειδικός στόχος ΣΒΑΑ: Ολοκλήρωση πολιτιστικών υποδομών και τόνωση της πολιτιστικής
και τουριστικής δραστηριότητας

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ
«Προσκήνιο πολιτισμού – Υποδομές» - Β΄ Φάση Προσκηνίου Πολιτισμού
3.574.185 ευρώ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δήμος Λαρισαίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Προσκήνιο Πολιτισμού βρίσκεται πίσω από το κτήριο της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, στο οικοδομικό τετράγωνο ΟΤ809, και σε οικόπεδο εμβαδού 4000 m2.
Περιβάλλεται από τις οδούς Ανθίμου Γαζή, Κουμουνδούρου και Βελλή, ενώ στο
κτήριο λειτουργεί και υπόγειο parking 300 θέσεων.
Το κτήριο συνολικής δόμησης 4.530 m2 είναι τοποθετημένο κεντρικά στο
οικόπεδο, έχει βιοκλιματικό σχεδιασμό και είναι ημιτελές ως προς την εσωτερική
του διαμόρφωση. Το κέλυφος του κτηρίου κατασκευάστηκε στο πλαίσιο της Α΄
Φάσης του έργου που χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και
συγκεκριμένα το Ε. Π. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – Γ΄Κ.Π.Σ», με 4.000.000 €.
Με την Β΄ Φάση του κτηρίου, το κόστος της οποίας θα επωμισθεί ο Δήμος
Λαρισαίων, θα ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες υποδομές του κτιρίου όσον αφορά
τις οικοδομικές και Η-Μ εργασίες, ενώ θα υλοποιηθούν τελειώματα των
οικοδομικών εργασιών. Ειδικότερα οι εργασίες αφορούν:
•
τις εσωτερικές τοιχοποιίες και τα επιχρίσματα
•
τις επιστρώσεις των δαπέδων και τις επενδύσεις των τοίχων
•
τις ξύλινες κατασκευές (δάπεδα, κατακόρυφες επιφάνειες, στηθαία,
ψευδοροφές, εσωτερικά κουφώματα)
•
τις μεταλλικές κατασκευές (θύρες πυρασφάλειας, κλίμακες, κιγκλιδώματα,
χειρολισθήρες)
•
τους χρωματισμούς όλων των επιφανειών
•
τις γυψοσανίδες και τις ψευδοροφές
•
τις γυάλινες κατασκευές (υαλόθυρες, στηθαία)
•
την πλήρη διαμόρφωση των δημόσιων χώρων υγιεινής
•
την υποδομή των δικτύων που αφορούν την ύδρευση, την αποχέτευση, την
πυροπροστασία, τον κλιματισμό καθώς και των ισχυρών και των ασθενών
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Η μελέτη του κτιρίου, καθώς και τα υλικά που έχουν επιλεγεί πληρούν τις
προδιαγραφές και τα πρότυπα του βιοκλιματικού σχεδιασμού, ώστε να
επιτυγχάνονται οι ιδανικές συνθήκες θερμικής άνεσης για τους χρήστες με την όσο
το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

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 τον τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).
Υπάρχει

Χ

Παραχώρηση

Δεν υπάρχει

Δεν
απαιτείται

Απαλλοτρίωση

Άλλο:

Αγορά

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

ΥΠΑΡΧΕΙ

ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ

ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ

σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση
και Αξιολόγηση

Χ

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική
Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή

Χ

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας

Χ

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Χ
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Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή
Απαλλαγή

Χ

Άδεια Δόμησης

Χ

Οριστική Μελέτη

Χ

Τεύχη Δημοπράτησης

Χ

Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:

- Έγκριση μελέτης από το Δ.Σ.

4ος/2017

- Έγκριση τευχών δημοπράτησης

5ος/2017
Δεν απαιτείται ένταξη.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Χρηματοδότηση με ίδιους πόρους

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)

12 ΜΗΝΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Προσοχή: Η δαπάνη θα βαρύνει την με Κ.Α. 30.7321.41029 πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2017. Πηγή χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι
 Με την υπ΄ αριθμ. 190/2017 απόφαση του Δ.Σ. και την 411/2017 τροποποίηση αυτής εγκρίθηκε η
μελέτη και εκτέλεση του έργου «Προσκήνιο πολιτισμού – υποδομές»
 Με την υπ΄ αριθμ. 300/2017 απόφαση της Ο.Ε. καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για το έργο
«Προσκήνιο Πολιτισμού - Υποδομές»
 Με την υπ΄ αριθμ. 422/2017 απόφαση της Ο.Ε. ορίστηκε προσωρινός μειοδότης
 Με την υπ΄ αριθμ. 496/2017 απόφαση της Ο.Ε έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού μετά τον έλεγχο
των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
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Ειδικός στόχος ΣΒΑΑ: Ολοκλήρωση πολιτιστικών υποδομών και τόνωση της πολιτιστικής
και τουριστικής δραστηριότητας
Επενδυτική Προτεραιότητα ΠΕΠ Θεσσαλίας: 6ε

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ολοκλήρωση Προσκηνίου Πολιτισμού
5.000.000 ευρώ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δήμος Λαρισαίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ολοκλήρωση του Προσκηνίου Πολιτισμού, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο
ΟΤ809, σε οικόπεδο εμβαδού 4000 m2, και περιβάλλεται από τις οδούς Ανθίμου Γαζή,
Κουμουνδούρου και Βελλή, θα αποτελέσει την τρίτη και τελευταία φάση της υλοποίησης
του έργου.
Για την ολοκλήρωση του κτηρίου οι εργασίες κατασκευής αφορούν:
• τις εργασίες κατασκευής της σκηνής συνολικού εμβαδού 410 m2, με την προμήθεια
και τοποθέτηση σταθερού εξοπλισμού και ειδικών μηχανισμών
• την τοποθέτηση εξοπλισμού στην αίθουσα του θεάτρου και επενδύσεων ακουστικής
μελέτης
• την τοποθέτηση εξοπλισμού στα foyer, τα εκδοτήρια και το βεστιάριο
• την πλήρη εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και ειδικού
φωτισμού της σκηνής
Η μελέτη του κτιρίου, καθώς και τα υλικά που έχουν επιλεγεί πληρούν τις
προδιαγραφές και τα πρότυπα του βιοκλιματικού σχεδιασμού, ώστε να επιτυγχάνονται
οι ιδανικές συνθήκες θερμικής άνεσης για τους χρήστες με την όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.
Όταν ολοκληρωθεί θα διαθέτει μια υψηλής στάθμης υποδομή 550 θέσεων για
παραστάσεις θεάτρου, μελοδράματος, χορού και μουσικών εκδηλώσεων, διοργάνωση
περιοδικών εκθέσεων, επαρκείς συνεδριακές υποδομές καθώς και βοηθητικούς χώρους
(εργαστήρια, γραφεία διοίκησης, χώρους υγιεινής, αποθήκες και μηχανοστάσια).

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 τον τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).
Υπάρχει

Χ

Παραχώρησ
η

Δεν υπάρχει

Δεν
απαιτείται

Απαλλοτρίωση

Άλλο:

Αγορά

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

ΥΠΑΡΧΕΙ

ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ

ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ

ΕΧΕΙ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση
και Αξιολόγηση

Χ

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική
Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή

Χ

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας

Χ

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Χ

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή
Απαλλαγή

Χ

Άδεια Δόμησης

Χ

Οριστική Μελέτη

Χ

Τεύχη Δημοπράτησης

Χ
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Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:

- Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του
έργου «Ολοκλήρωση Προσκηνίου
Πολιτισμού» από το Δ.Σ.

9ος/2017

- Έγκριση τευχών δημοπράτησης

11ος/2017

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

12ος/2017

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)

14 ΜΗΝΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση: περιλαμβάνεται στην διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία (Ν.4014/2011,ΦΕΚ209/2011ΚΥΑ1958/2012,ΦΕΚ21/2012), δεν απαιτείται
 Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή: περιλαμβάνεται στην διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία (Ν.4014/2011,ΦΕΚ209/2011ΚΥΑ1958/2012,ΦΕΚ21/2012), δεν απαιτείται
 Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας: Δεν απαιτείται λόγω της φύσης των παρεμβάσεων (ολοκλήρωση ημιτελούς
κτηριακής υποδομής)
 Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας: Δεν απαιτείται λόγω της φύσης των παρεμβάσεων (ολοκλήρωση
ημιτελούς κτηριακής υποδομής)
 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή: η υπ. αριθμ. 9462/2005 απαλλαγή περιβαλλοντικών όρων
 Άδεια Δόμησης: η υπ. αριθμ 586/11-12-2007
 Γίνεται επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης με προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης τον Νοέμβριο
(11ος) 2017
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Ειδικός στόχος ΣΒΑΑ: Ολοκλήρωση πολιτιστικών υποδομών και τόνωση της πολιτιστικής
και τουριστικής δραστηριότητας
Επενδυτική Προτεραιότητα ΠΕΠ Θεσσαλίας: 6ε

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ
Δημιουργία σημείου πολιτιστικής διασύνδεσης – Γενί Τζαμί
300.000 ευρώ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δήμος Λαρισαίων
Το παρόν έργο εντάσσεται στην προσπάθεια του Δήμου Λαρισαίων και του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (δια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας)
να αξιοποιήσει το μνημείο Γενί Τζαμί στη Λάρισα και να προσφέρει καινοτόμες και
φιλικές ψηφιακές υπηρεσίες, με σκοπό τη διαχείριση και προβολή της πολιτιστικής
κληρονομιάς και του συνόλου του φάσματος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων
της περιοχής. Για τον σκοπό αυτό δημιουργείται «Σημείο Πολιτιστικής
Διασύνδεσης» για την πόλη της Λάρισας στο μνημείο Οθωμανικό Τέμενος - Γενί
Τζαμί, η χρήση του οποίου διατίθεται στον Δήμο. Για την πληροφόρηση του
κοινού θα γίνει εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας
τα οποία αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ) μέσω προγραμματικής σύμβασης. Οι
εργασίες που απαιτούνται για την διαμόρφωση των χώρων, περιλαμβάνουν
παρεμβάσεις αλλά και εσωτερικές διαμορφώσεις και εγκαταστάσεις, που θα είναι
σύμφωνες με το χαρακτήρα του κτιρίου.

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 τον τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).
Υπάρχει

Χ

Δεν υπάρχει

Δεν
απαιτείται

Παραχώρησ
η

Χ

Απαλλοτρίωση

Άλλο:

Αγορά

Εσωτερικές διαμορφώσεις και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων σε υφιστάμενο μνημείο. Εκκρεμεί η
υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το ΥΠΠΟ για παραχώρηση χρήσης (υπάρχει η καταρχήν σύμφωνη
γνώμη ενώ η υπογραφή της θα γίνει μετά την έγκριση της ΣΒΑΑ)

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

ΥΠΑΡΧΕΙ

ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ

ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ

σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση
και Αξιολόγηση

Χ

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική
Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή

Χ

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας

Χ

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή
Απαλλαγή

ΕΧΕΙ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Χ
Χ

Άδεια Δόμησης
Οριστική Μελέτη

Χ

12ος/2017

Χ

12ος/2017

Χ

Τεύχη Δημοπράτησης
Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:
- Έγκριση Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων

3ος/2017

- Έγκριση μελέτης από Δ.Σ.

12ος/2017
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

12ος/2017

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)

8 ΜΗΝΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας (υπ΄αριθμ 3658/21-10-2015 έγγραφό
τους καθώς και το ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΑΡ/ΤΑΕΜ/118026/74588/1034/26-(5/04/2017)) για την
διαμόρφωση σημείου πολιτιστικής διασύνδεσης
• εκκρεμεί η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Εφορεία Αρχαιοτήτων και το Ι.Τ.Ε.- Ι.Π. ενώ
υπάρχει η καταρχήν θετική γνώμη και η υπογραφή της θα γίνει μετά την έγκριση της ΣΒΑΑ
• Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση: περιλαμβάνεται στην διαδικασία
περιβαλλοντικής
αδειοδότησης
σύμφωνα
με
την
ισχύουσα
σχετική
νομοθεσία
(Ν.4014/2011,ΦΕΚ209/2011- ΚΥΑ1958/2012,ΦΕΚ21/2012), δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου
• Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή: περιλαμβάνεται στην διαδικασία
περιβαλλοντικής
αδειοδότησης
σύμφωνα
με
την
ισχύουσα
σχετική
νομοθεσία
(Ν.4014/2011,ΦΕΚ209/2011- ΚΥΑ1958/2012,ΦΕΚ21/2012), δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου
• Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου
• Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου
• Υπάρχει η μελέτη αρχιτεκτονικών και Η/Μ εγκαταστάσεων για τις απαιτούμενες εσωτερικές παρεμβάσεις
διαμόρφωσης των χώρων
• Υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων: η υπ. αριθμ. 39/2017 απόφαση
• Απαιτείται η άδεια δόμησης μικρής κλίμακας
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Ειδικός στόχος ΣΒΑΑ: Αντιμετώπιση της φτώχειας και των διακρίσεων – Ένταξη
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων – Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών
Επενδυτική Προτεραιότητα ΠΕΠ Θεσσαλίας: 9α

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μελέτη Βελτίωσης Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
40.000

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δήμος Λαρισαίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόχος της μελέτης είναι τόσο η αξιολόγηση της προσβασιμότητας όσο και η
μελέτη εφαρμογής παρεμβάσεων εξασφάλισης προσβασιμότητας σε κτήρια και
κοινόχρηστους χώρους με σκοπό την διασφάλιση της οριζόντιας και κατακόρυφης,
ανεμπόδιστης, αυτόνομης και ασφαλούς διακίνησης ατόμων σε αναπηρικό
αμαξίδιο και γενικότερα ατόμων με αναπηρία ή / και εμποδιζόμενων ατόμων κάθε
κατηγορίας (όπως ηλικιωμένοι, συνοδοί ΑμεΑ, μικρά παιδιά κάτω των 5 ετών,
γονείς με παιδικά καροτσάκια, γυναίκες στα τελευταία στάδια της εγκυμοσύνης,
άτομα με ασυνήθεις σωματικές διαστάσεις, άτομα που πάσχουν από αρθρίτιδα,
άσθμα, καρδιακά προβλήματα κ.α., άτομα σε πανικό κάτω από συνθήκες εκτάκτου
ανάγκης και όσοι μεταφέρουν βάρη).
Σε πρώτη φάση θα γίνει έρευνα για την δυνατότητα προσβασιμότητας σε
συγκεκριμένες κτηριακές υποδομές εντός της περιοχής παρέμβασης με χρήσεις
Διοίκηση, Πολιτισμό και Πρόνοια και καταγραφή των προβλημάτων με στόχο την
βελτίωση της προσβασιμότητας σε αυτές. Η έρευνα και καταγραφή αφορά
ενδεικτικά τις παρακάτω υποδομές:
‐ Κτήριο Δημαρχείου
‐ «ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ» Πνευματικό Κέντρο
‐ Δημοτικό Ωδείο Λάρισας
‐ Κτήριο όπου στεγάζονται τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Παλιά Δημοτική
Βιβλιοθήκη)
‐ «ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΕΙΟ» Πνευματικό - Πολιτιστικό Κέντρο
‐ Κτήριο «Παλαιών Σφαγείων» - Διατηρητέο Μνημείο
‐ 5ος Παιδικός Σταθμός – Κτήριο υπηρεσιών Δήμου Λαρισαίων επί της Ρούσβελτ
‐ 1ος Παιδικός Σταθμός
‐ ΚΑΠΗ συνοικίας Νέας Σμύρνης
‐ 12ος Παιδικός Σταθμός
‐ 10ος Παιδικός Σταθμός
‐ 9ος Παιδικός Σταθμός
‐ 17oς Παιδικός Σταθμός
‐ 19ος Παιδικός Σταθμός
Στόχος είναι να καταγραφούν τα εξής:
‐ οι προβλεπόμενες εξυπηρετήσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των
ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο και γενικά των ατόμων με αναπηρία ή/και των
εμποδιζόμενων ατόμων στο κτήριο και οι προδιαγραφές που χαρακτηρίζουν
την κατασκευή τους
‐ οι εξοπλισμοί (ανελκυστήρας, αναβατόριο, ράμπα κ.λπ.), εάν υπάρχουν, που
χρησιμοποιούνται
‐ οι προσβάσιμες διαδρομές (οριζόντιες και κατακόρυφες)
‐ ο απαιτούμενος αριθμός (πλήθος) προσβάσιμων διαδρομών ανά όροφο
‐ το απαιτούμενο πλάτος προσβάσιμων διαδρομών
‐ ο τρόπος διασφάλισης της διαφυγής ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων
ατόμων, συμπεριλαμβανομένων χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων, από το κτίριο
σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (προστατευμένοι προσβάσιμοι χώροι
αναμονής)
Στην φάση αυτή θα διερευνηθεί επίσης το επίπεδο προσβασιμότητας στους
κοινοχρήστους χώρους και διαδρομές εντός της περιοχής παρέμβασης (όπου θα
περιλαμβάνεται λεπτομερής καταγραφή των στοιχείων του δομημένου εξωτερικού
περιβάλλοντος ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη κίνηση των δημοτών με
αναπηρία) και θα συνδέει τους κοινόχρηστους χώρους με σημεία ενδιαφέροντος
υψηλής επισκεψιμότητας. Η καταγραφή θα περιλαμβάνει όλα εκείνα τα «δομικά
στοιχεία» των υποδομών κοινοχρήστων χώρων, τα οποία δυνητικά μπορεί να
λειτουργούν ως εμπόδια όπως: γεφύρωση επιπέδων, επιφάνειες κίνησης, οδός
κίνησης, πρόσβαση σε δημόσια κτίρια κλπ, όσο και λίστα ελέγχου
προσβασιμότητας σε στάσεις λεωφορείων.
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Σε δεύτερη φάση θα εκπονηθεί Μελέτη Εφαρμογής για τις προτεινόμενες
παρεμβάσεις οι οποίες προτείνονται για χρηματοδότηση στην Στρατηγική ΒΑΑ με
τίτλο «Έργα βελτίωσης προσβασιμότητας δημοτικών κτηρίων και

κοινοχρήστων χώρων»

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 τον τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).
Υπάρχει

Δεν υπάρχει

Δεν
απαιτείται

Παραχώρηση

Απαλλοτρίωση

Άλλο:

Χ

Αγορά

Δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)
ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΥΠΑΡΧΕΙ

ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ

ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ

σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση
και Αξιολόγηση

Χ

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική
Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή

Χ

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας

Χ

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Χ

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή
Απαλλαγή

Χ

Άδεια Δόμησης

Χ

Οριστική Μελέτη

Χ

ΕΧΕΙ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

10ος/2017
Χ

Τεύχη Δημοπράτησης

10ος/2017

Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:
- Έγκριση ανάθεσης μελέτης από Δ.Σ.
(Ν.4412/206)

10ος/2017

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

10ος/2017

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)

5 ΜΗΝΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

•
•
•
•
•
•

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του
έργου.
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του
έργου.
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου.
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου.
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου.
Άδεια δόμησης: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου.
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Ειδικός στόχος ΣΒΑΑ: Αντιμετώπιση της φτώχειας και των διακρίσεων – Ένταξη
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων – Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών
Επενδυτική Προτεραιότητα ΠΕΠ Θεσσαλίας: 9α

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ
Έργα βελτίωσης προσβασιμότητας δημοτικών κτηρίων και κοινοχρήστων χώρων
500.000
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δήμος Λαρισαίων
Θα υλοποιηθούν οι παρεμβάσεις όπως προκύψουν από την Μελέτη Βελτίωσης
Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
Παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία ή / και
εμποδιζόμενων ατόμων κάθε κατηγορίας στα δημοτικά κτήρια και τους
κοινόχρηστους χώρους εντός της περιοχής παρέμβασης όπως ράμπες εισόδου,
κατακόρυφη κυκλοφορία (ανελκυστήρες, αναβατόρια κλπ), WC-ΑΜΕΑ καθώς και
πρόσβαση σε εξοπλισμό (χώροι συναλλαγών – γκισέ, τηλέφωνο κλπ) και
τοποθέτηση κατάλληλων διαδρόμων και ηχητικών σημάτων κυκλοφορίας ατόμων
με προβλήματα όρασης

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 τον τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).
Υπάρχει

Δεν υπάρχει

Δεν
απαιτείται

Παραχώρηση

Απαλλοτρίωση

Άλλο:

Χ

Αγορά

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

ΥΠΑΡΧΕΙ

ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ

ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ

σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση
και Αξιολόγηση

Χ

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική
Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή

Χ

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας

Χ

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Χ

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή
Απαλλαγή

Χ

ΕΧΕΙ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Χ

Άδεια Δόμησης
Οριστική Μελέτη

Χ

3ος/2018

Τεύχη Δημοπράτησης

Χ

3ος/2018

Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

3ος/2018

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)

12 ΜΗΝΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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• Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση: περιλαμβάνεται στην
περιβαλλοντικής
αδειοδότησης
σύμφωνα
με
την
ισχύουσα
σχετική
(Ν.4014/2011,ΦΕΚ209/2011- ΚΥΑ1958/2012,ΦΕΚ21/2012), δεν απαιτείται
• Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή: περιλαμβάνεται στην
περιβαλλοντικής
αδειοδότησης
σύμφωνα
με
την
ισχύουσα
σχετική
(Ν.4014/2011,ΦΕΚ209/2011- ΚΥΑ1958/2012,ΦΕΚ21/2012), δεν απαιτείται
• Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου
• Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου
• Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου
• απαιτείται η άδεια δόμησης μικρής κλίμακας
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Ειδικός στόχος ΣΒΑΑ: Αντιμετώπιση της φτώχειας και των διακρίσεων – Ένταξη
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων – Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών
Επενδυτική Προτεραιότητα ΠΕΠ Θεσσαλίας: 9α

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ
Εξοπλισμός ΚΔΑΠ ΑμεΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

40.000

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δήμος Λαρισαίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προτείνεται η προμήθεια εξοπλισμού που να εξυπηρετεί τις εργονομικές
απαιτήσεις ατόμων με κινητική δυσκολία για τα Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία του Δήμου Λαρισαίων για την δημιουργική
απασχόληση των παιδιών, μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας,
άσκησης λόγου, ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και
σωματικής αγωγής.
Ο Δήμος Λαρισαίων θα προμηθευτεί τον κατάλληλο εξοπλισμό για το Κ.Δ.Α.Π.Μ.Ε.Α. στην συνοικία της Νέας Σμύρνης, στον χώρο του 33ου Δημοτικού Σχολείου
Λάρισας εντός της Περιοχής Παρέμβασης, τα οποία λειτουργεί η Δ.Η.Κ.Ε.Λ..
Ειδικότερα ο εξοπλισμός περιλαμβάνει: Έπιπλα και λευκά είδη (μοκέτες, στόρια
κλπ), αισθητηριακό υλικό, όργανα γυμναστικής, όργανα παιδικής χαράς,
παιδαγωγικό υλικό/βιβλία, καθώς και λοιπό υλικό (ηλεκτρικές συσκευές,
ηλεκτρονικούς υπολογιστές), με τις εργονομικές απαιτήσεις ατόμων με κινητική
δυσκολία (η δράση αφορά κατά προτεραιότητα στους κατοίκους της περιοχής
παρέμβασης).

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 τον τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).
Υπάρχει

Δεν υπάρχει

Δεν
απαιτείται

Παραχώρηση

Απαλλοτρίωση

Άλλο:

Χ

Αγορά

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

ΥΠΑΡΧΕΙ

ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ

ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ

σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση
και Αξιολόγηση

Χ

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική
Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή

Χ

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας

ΕΧΕΙ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Χ

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Χ

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή
Απαλλαγή

Χ

Άδεια Δόμησης

Χ
Χ

Οριστική Μελέτη

Χ

Τεύχη Δημοπράτησης

10ος/2017
11ος/2017

Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:
Χ

- Έγκριση διενέργειας προμήθειας από το
Δ.Σ.

120

9ος/2017

ΑΔΑ: 7ΚΣΥΩΛΞ-2ΑΝ

Χ

- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
προμήθειας από Ο.Ε.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

11ος/2017

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)

6 ΜΗΝΕΣ

11ος/2017

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

•
•
•
•
•
•

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του
έργου.
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του
έργου.
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου.
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου.
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου.
Άδεια δόμησης: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου.
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Ειδικός στόχος ΣΒΑΑ: Αντιμετώπιση της φτώχειας και των διακρίσεων – Ένταξη
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων – Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών
Επενδυτική Προτεραιότητα ΠΕΠ Θεσσαλίας: 9α

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ
Μετατροπή και διαμόρφωση παιδικών χαρών για λειτουργία και για παιδιά ΑΜΕΑ
50.000
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δήμος Λαρισαίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόκειται για μετατροπή παιδικών χαρών για λειτουργία και για παιδιά ΑμεΑ, με
προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού και διαμόρφωση υφιστάμενων παιδικών
χαρών που μπορούν να δεχθούν τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Προτείνεται να
διαμορφωθούν με κατάλληλα όργανα και πρόσβαση οι εξής παιδικές χαρές εντός
της περιοχής παρέμβασης:
‐ Παιδική χαρά Πλατείας Ταχυδρομείου – Κ.Χ.817Γ
‐ Παιδική χαρά Αγίου Νικολάου (Ηπείρου και Ψαρών) –Ο.Τ.808Α
‐ Παιδική χαρά επί Περιοχής Σταθμού (Ιάσονος και Μπασδέκη) – Κ.Χ.495
Επιπλέον, προτείνεται η διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται στο
Ο.Τ. 1084 στην περιοχή της Νέας Σμύρνης ως χώρου παιδικής χαράς Α.Μ.Ε.Α. Θα
τοποθετηθούν κατάλληλα όργανα για παιδιά ΑμεΑ και θα γίνει η διαμόρφωση του
χώρου για την πρόσβαση. Η αιτούμενη χρηματοδότηση αφορά την προμήθεια των
οργάνων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από παιδιά Α.Μ.Ε.Α

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 τον τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).
Υπάρχει

Χ

Παραχώρηση

Δεν υπάρχει

Δεν
απαιτείται

Απαλλοτρίωση

Άλλο:

Αγορά

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

ΥΠΑΡΧΕΙ

ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ

ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ

σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση
και Αξιολόγηση

Χ

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική
Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή

Χ

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας

Χ

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Χ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Χ

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή
Απαλλαγή
Άδεια Δόμησης

ΕΧΕΙ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

Χ
Χ

Οριστική Μελέτη

Χ

Τεύχη Δημοπράτησης

10ος/2017
11ος/2017

Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:

- Έγκριση διενέργειας προμήθειας από το

10ος/2017

Δ.Σ.

- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

11ος/2017

προμήθειας από Ο.Ε.
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

11ος/2017

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)

6 ΜΗΝΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση: περιλαμβάνεται στην διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης
σύμφωνα
με
την
ισχύουσα
σχετική
νομοθεσία
(Ν.4014/2011,ΦΕΚ209/2011ΚΥΑ1958/2012,ΦΕΚ21/2012), δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου
• Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή: περιλαμβάνεται στην διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία (Ν.4014/2011,ΦΕΚ209/2011ΚΥΑ1958/2012,ΦΕΚ21/2012), δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου
• Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή: θα υποβληθεί σχετικό αίτημα (τεχνική έκθεση και
τοπογραφικό διάγραμμα) στο αρμόδιο τμήμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας πριν την έγκριση μελέτης από το
Δ.Σ.
• Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου.
• Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας: απαιτείται λόγω της φύσης του έργου.
• Εκπονείται η μελέτη διαμόρφωσης του χώρου
• Άδεια δόμησης: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου.
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Ειδικός στόχος ΣΒΑΑ: Αντιμετώπιση της φτώχειας και των διακρίσεων – Ένταξη
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων – Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών
Επενδυτική Προτεραιότητα ΠΕΠ Θεσσαλίας: 9α

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ
Αναβάθμιση και εξοπλισμός δομής φιλοξενίας αστέγων
200.000 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δήμος Λαρισαίων
Το Κέντρο Φροντίδας Αστέγων εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο ανάπτυξης του
δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης εντός της περιοχής παρέμβασης του Δήμου
Λαρισαίων. Σκοπός του Κέντρου είναι η δυνατότητα προσωρινής φιλοξενίας σε
αστέγους από τις 21:00μμ ως τις 09:00πμ όλες τις μέρες της εβδομάδας καθώς
και υπηρεσίες ενδυνάμωσης και κοινωνικής επανένταξής τους.
Το παρόν έργο αφορά την διαμόρφωση και τον εξοπλισμό του κτηρίου επί της
οδού Παναγούλη 54 όπου θα φιλοξενούνται άστεγοι, δυναμικότητας 32 ατόμων. Ο
ξενώνας καταλαμβάνει τους 3 ορόφους πολυκατοικίας με ελεύθερη και αυτόνομη
πρόσβαση. Θα γίνουν οι κατάλληλες επεμβάσεις και η προμήθεια εξοπλισμού για
την δημιουργία κύριων και επιπλέον βοηθητικών χώρων που απαιτούνται για την
λειτουργία του.
Τα έργα περιλαμβάνουν διαμόρφωση χώρου, επιχρίσματα, μικροεπισκευές, καθώς
και προμήθεια εξοπλισμού (ηλεκτρικές συσκευές οικιακού εξοπλισμού, έπιπλα και
λευκά είδη για τους κοιτώνες , έπιπλα χώρου υποδοχής και έπιπλα/υπολογιστές
γραφείων προσωπικού). Η δράση αφορά κατά προτεραιότητα στους κατοίκους της
περιοχής παρέμβασης.

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 τον τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).
Υπάρχει

Χ

Παραχώρηση

Δεν υπάρχει

Δεν
απαιτείται

Απαλλοτρίωση

Άλλο:

Αγορά

Το κτήριο ενοικιάζεται από το Δημοτικό Γηροκομείο

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

ΥΠΑΡΧΕΙ

ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ

ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ

σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και
Αξιολόγηση

Χ

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική
Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή

Χ

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας

Χ

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή

ΕΧΕΙ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Χ
Χ
Χ

Άδεια Δόμησης

Χ

Οριστική Μελέτη

Χ

Τεύχη Δημοπράτησης
Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:
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- Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης το έργου
από Δ.Σ

Χ

- Έγκριση διενέργειας προμήθειας

Χ

- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Χ

εξοπλισμού από το Δ.Σ.
προμήθειας από Ο.Ε.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

12ος/2017

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)

8 ΜΗΝΕΣ

11ος/2017
11ος/2017
12ος/2017

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

•
•
•
•
•
•
•

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου.
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του
έργου.
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου.
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου.
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου.
Άδεια δόμησης: απαιτείται ρύθμιση αυθαιρέτου (Ν.4178/2013). Απαιτείται έκδοση άδειας μικρής
κλίμακας
Άδεια λειτουργίας της δομής: από την αρμόδια επιτροπή μετά την ολοκλήρωση του έργου
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Ειδικός στόχος ΣΒΑΑ: Αντιμετώπιση της φτώχειας και των διακρίσεων – Ένταξη
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων – Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών
Επενδυτική Προτεραιότητα ΠΕΠ Θεσσαλίας: 9α

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ
Κέντρο Ανοιχτής Υποστήριξης για παιδιά με σύνδρομο DOWN
168.000 ευρώ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δήμος Λαρισαίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δημιουργία του κέντρου ανοιχτής υποστήριξης για παιδιά με σύνδρομο Down στο
κτήριο επί της Λάμπρου Κατσώνη 6, που παραχώρησε το Δημοτικό Γηροκομείο
Λάρισας στον σύλλογο Γονέων & Φίλων ατόμων με Σύνδρομο Down «Ο ΚΥΚΝΟΣ»
για την στέγαση του κέντρου. Το κτήριο αποτελεί ένα σημαντικά αξιόλογο στοιχείο
του δομικού και ιστορικού πλούτου της Λάρισας, καταγεγραμμένο μάλιστα από
Επιστημονική Ομάδα του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ από το 1993 καταταγμένο στον κατάλογο ως
προπολεμικό κτίριο με στοιχεία που το καθιστούν ενδιαφέρον για διατήρηση.
Σκοπός είναι η δημιουργία πρότυπης δομής αυτόνομης διαβίωσης και
αυτοδιαχείρισης από άτομα με Σύνδρομο Down (η δράση αφορά κατά
προτεραιότητα στους κατοίκους της περιοχής παρέμβασης).

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 τον τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).
Υπάρχει

Δεν υπάρχει

Παραχώρηση

Απαλλοτρίωση

Χ

Δεν
απαιτείται

Αγορά

Άλλο:

Κτήριο που έχει παραχωρηθεί στον σύλλογο Γονέων & Φίλων ατόμων με Σύνδρομο Down «Ο ΚΥΚΝΟΣ» με
απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου από το Γηροκομείο Λάρισας.
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)
ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΥΠΑΡΧΕΙ

ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ

ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ

σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση
και Αξιολόγηση

Χ

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική
Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή

Χ

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας

Χ

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Χ

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή
Απαλλαγή

Χ

ΕΧΕΙ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Χ

Άδεια Δόμησης

Χ

Οριστική Μελέτη

Χ

Τεύχη Δημοπράτησης
Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

12ος/2017

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)

4 ΜΗΝΕΣ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

•
•
•
•
•

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου.
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του
έργου.
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου.
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου.
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας: δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου.
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Ειδικός στόχος ΣΒΑΑ: Δράσεις για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας –Βιώσιμη
επιχειρηματικότητα
Επενδυτική Προτεραιότητα ΠΕΠ Θεσσαλίας: 3a

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ
Ενίσχυση επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας (3a)
1.000.000 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης – ΕΦΔ «κατ’αναλογία των δράσεων του Θ.Σ.3»
(η διαχείριση των δράσεων θα γίνει από φορέα που θα επιλεγεί ως ΕΦΔ για τις
δράσεις επιχειρηματικότητα στο ΠΕΠ Θεσσαλίας)
Ενίσχυση της ίδρυσης και του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων, ιδιαίτερα για την
αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, κατά προτεραιότητα των κλάδων που
αναδείχθηκαν από την έξυπνη εξειδίκευση, και ειδικότερα του δημιουργικού
τουρισμού

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 τον τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).
Υπάρχει

Δεν υπάρχει

Δεν
απαιτείται

Παραχώρηση

Απαλλοτρίωση

Άλλο:

x

Αγορά

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

ΥΠΑΡΧΕΙ

ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ

ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ

ΕΧΕΙ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση
και Αξιολόγηση

X

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική
Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή

X

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας

X

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

X

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή
Απαλλαγή

X

Άδεια Δόμησης

X

Οριστική Μελέτη

X

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Τεύχη Δημοπράτησης
Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1/1/2018

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)

24 ΜΗΝΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
•

Απαιτείται εθνικό θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να χορηγηθούν οι κρατικές ενισχύσεις στις επιχειρήσεις

•

Απαιτείται ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, σύμφωνα με το διαχειριστικό πλαίσιο. Για την εξειδίκευση των
κριτηρίων θα ζητηθεί η συνδρομή των φορέων της εταιρικής σχέσης του ΣΒΑΑ Λάρισας




Ειδικός στόχος ΣΒΑΑ: Δράσεις για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας –Βιώσιμη
επιχειρηματικότητα
Επενδυτική Προτεραιότητα ΠΕΠ Θεσσαλίας: 9v
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ
Ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας εντός της Περιοχής Παρέμβασης του ΣΒΑΑ
Λάρισας (9v)
200.000
€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης – ΕΦΔ (η διαχείριση των δράσεων θα γίνει από
φορέα που θα επιλεγεί ως ΕΦΔ για τις δράσεις επιχειρηματικότητα στο ΠΕΠ
Θεσσαλίας)
Η ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με
έμφαση στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών αλλά και σε δράσεις που στοχεύουν
στο δημιουργικό τουρισμό και στην ενίσχυση της διασύνδεσης των τομέων του
αγροδιατροφικού συμπλέγματος, σε συνδυασμό με τις δράσεις της RIS3.
Επιλέξιμες είναι επιχειρήσεις της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας καθώς και επιχειρήσεις συλλογικού χαρακτήρα που έχουν
έδρα ή δραστηριοποιούνται εντός της Περιοχής Παρέμβασης

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 τον τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).
Υπάρχει

Δεν υπάρχει

Δεν
απαιτείται

Παραχώρηση

Απαλλοτρίωση

Άλλο:

x

Αγορά

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

ΥΠΑΡΧΕΙ

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

X

Οριστική Μελέτη

X

ΕΧΕΙ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

X
X
X
X
X

Τεύχη Δημοπράτησης
Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1/1/2018

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)

24 ΜΗΝΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
•

Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ανωτέρω δράση θα πρέπει να υπάρξει κατάλληλο εθνικό πλαίσιο κρατικών
ενισχύσεων για τις Κοινωνικής Επιχειρήσεις

•

Απαιτείται ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, σύμφωνα με το διαχειριστικό πλαίσιο. Για την εξειδίκευση των
κριτηρίων θα ζητηθεί η συνδρομή των φορέων της εταιρικής σχέσης του ΣΒΑΑ Λάρισας
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Ειδικός στόχος ΣΒΑΑ: Δράσεις για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας –Βιώσιμη
επιχειρηματικότητα
Επενδυτική Προτεραιότητα ΠΕΠ Θεσσαλίας: 8iii




ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ
Στήριξη της απασχόλησης εντός της περιοχής παρέμβασης (8iii)
420.000 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης – ΕΦΔ (η διαχείριση των δράσεων θα γίνει από
φορέα που θα επιλεγεί ως ΕΦΔ για τις δράσεις επιχειρηματικότητα στο ΠΕΠ
Θεσσαλίας)
Προβλέπεται η ενίσχυση των επιχειρήσεων για έναν χρόνο συμβουλευτικής
υποστήριξης των νέων επαγγελματιών/επιχειρηματιών σε θέματα επιχειρηματικής
πρακτικής, όπως marketing, διοίκησης επιχειρήσεων, διοικητική λογιστική κλπ.
Οι τομείς/κλάδοι επιχειρηματικής δραστηριοποίησης των ανέργων κατόπιν της
αναγκαίας προαναφερόμενης συμβουλευτικής, κατά προτεραιότητα είναι εκείνοι
που σχετίζονται με το ΣΒΑΑ και ειδικότερα ο κλάδος του δημιουργικού τουρισμού

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 τον τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).
Υπάρχει

Δεν υπάρχει

Δεν
απαιτείται

Παραχώρηση

Απαλλοτρίωση

Άλλο:

x

Αγορά

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

ΥΠΑΡΧΕΙ

ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ

ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ

σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση
και Αξιολόγηση

X

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική
Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή

X

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας

X

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

X

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή
Απαλλαγή

X

Άδεια Δόμησης

X

Οριστική Μελέτη

X

ΕΧΕΙ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Τεύχη Δημοπράτησης
Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1/1/2018

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)

24 ΜΗΝΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ




•

Απαιτείται εθνικό θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να χορηγηθούν οι κρατικές ενισχύσεις στις επιχειρήσεις

•

Απαιτείται ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, σύμφωνα με το διαχειριστικό πλαίσιο. Για την εξειδίκευση των
κριτηρίων θα ζητηθεί η συνδρομή των φορέων της εταιρικής σχέσης του ΣΒΑΑ Λάρισας

Ειδικός στόχος ΣΒΑΑ: Δράσεις για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας –Βιώσιμη
επιχειρηματικότητα
Επενδυτική Προτεραιότητα ΠΕΠ Θεσσαλίας: 8v
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ
Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης (8v)
530.000 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης – ΕΦΔ (η διαχείριση των δράσεων θα γίνει από
φορέα που θα επιλεγεί ως ΕΦΔ για τις δράσεις επιχειρηματικότητα στο ΠΕΠ
Θεσσαλίας)
Οι ενέργειες που προβλέπονται στη δράση αυτή αναφέρονται σε διαγνωστική
μελέτη της επιχείρησης, ως προς την καταλληλόλητα οργάνωσης και διαχείρισης
του ανθρώπινου δυναμικού τους, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την
βελτιστοποίηση αυτών των διαδικασιών.
Τέλος θα υλοποιηθούν ενέργειες που αναφέρονται στην επιχορήγηση μέρους του
μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων, προκειμένου να αντισταθμισθούν τα
έξοδα / κόστη της αναδιοργάνωσής τους, με πιθανές μετακινήσεις εργαζομένων σε
διαφορετικές θέσεις εργασίας και ρόλους, ώστε να μην δημιουργηθούν συνθήκες
μείωσης των θέσεων εργασίας σ’ αυτές τις επιχειρήσεις.

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 τον τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).
Υπάρχει

Δεν υπάρχει

Δεν
απαιτείται

Παραχώρηση

Απαλλοτρίωση

Άλλο:

x

Αγορά

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

ΥΠΑΡΧΕΙ

ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ

ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ

σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση
και Αξιολόγηση

ΕΧΕΙ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

X

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική
Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή

X

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας

X

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

X

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή
Απαλλαγή

X

Άδεια Δόμησης

X

Οριστική Μελέτη

X

Τεύχη Δημοπράτησης
Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1/1/2018

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)

24 ΜΗΝΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
•

Απαιτείται εθνικό θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να χορηγηθούν οι κρατικές ενισχύσεις στις επιχειρήσεις

•

Απαιτείται ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, σύμφωνα με το διαχειριστικό πλαίσιο. Για την εξειδίκευση των
κριτηρίων θα ζητηθεί η συνδρομή των φορέων της εταιρικής σχέσης του ΣΒΑΑ Λάρισας
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Ειδικός στόχος ΣΒΑΑ: Αντιμετώπιση της φτώχειας και των διακρίσεων – Ένταξη
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων – Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών
Επενδυτική Προτεραιότητα ΠΕΠ Θεσσαλίας: 9ii

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ
Λειτουργία δομής φιλοξενίας αστέγων
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

411.428,57 €

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δήμος Λαρισαίων
Προτείνεται η λειτουργία Υπνωτηρίου Αστέγων από το οποίο θα παρέχεται η
δυνατότητα προσωρινής φιλοξενίας σε 32 αστέγους από τις 21:00 μμ ως τις
09:00 πμ όλες τις μέρες της εβδομάδας καθώς και υπηρεσίες ενδυνάμωσης και
κοινωνικής επανένταξής τους.
Περιλαμβάνεται το κόστος λειτουργίας της ανωτέρω δομής για δύο έτη με
ενδεικτικό προσωπικό: 2 κοινωνικούς λειτουργούς, 1 ψυχολόγο, 2 νοσηλευτές,
1 άτομο για διοικητική υποστήριξη, 2 άτομα προσωπικό φύλαξης και 2 άτομα
προσωπικό καθαριότητας.(Η δράση αφορά κατά προτεραιότητα στους κατοίκους
της περιοχής παρέμβασης).

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 τον τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).
Υπάρχει

Δεν υπάρχει

Δεν
απαιτείται

Παραχώρηση

Απαλλοτρίωση

Άλλο:

Αγορά
Ενοικιαστήριο Συμβόλαιο

Το Υπνωτήριο στεγάζεται σε τριώροφο κτίριο συνολικής επιφάνειας 276,16 m2 που βρίσκεται επί της οδού
Παναγούλη 54 στη Λάρισα. Το κτίριο είναι ιδιοκτησίας του Γηροκομείου Λάρισας και υφίσταται ενοικιαστήριο
συμβόλαιο έως τον Απρίλιο του 2018 με δυνατότητα ανανέωσης. Ο κάθε όροφος, με επιφάνεια 92,05 m2,
περιλαμβάνει τους εξής χώρους: 1 μαγειρείο, 1 μπάνιο, 4 δωμάτια, 1 WC και διάδρομο είναι δε προσβάσιμος
σε ΑμεΑ. ΦΕΚ 1336/12-5-2016 «Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές Παροχής
Υπηρεσιών σε Αστέγους» Άρθρο 10 «Διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου»
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)
ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΥΠΑΡΧΕΙ

ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ

ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ

σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση
και Αξιολόγηση

X

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική
Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή

X

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας

X

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

X

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή
Απαλλαγή

X

Άδεια Δόμησης

X

Οριστική Μελέτη

X

Τεύχη Δημοπράτησης

X

Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1/1/2018

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)

24 Μήνες

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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ΕΧΕΙ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΔΑ: 7ΚΣΥΩΛΞ-2ΑΝ

Β.3.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Υλοποίησης / Χρονοδιάγραμμα Δράσεων

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ
Α/Α

Τίτλος Δράσης

Έναρξη

Λήξη

Διάρκεια
(μήνες)

1.

• Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου
πεζοδρόμων και ποδηλατικών
διαδρομών
• Σύστημα διαχείρισης πεζοδρόμων
• Ανάπλαση περιοχής τάφρου Ι1 και
πεζογέφυρα Νέας Σμύρνης

7ος/2017

12ος/2018

2.

• Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας

1ος/2018

12ος/2018

11ος/2017

2ος/2019

10ος/2017

3ος/2019

1ος/2018

12ος/2019

24

1ος/2018

12ος/2019

24

1ος/2018

12ος/2019

24
24

1ος/2018

12ος/2019

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

• Ολοκλήρωση του προσκηνίου
πολιτισμού
• Δημιουργία σημείου πολιτιστικού
διασύνδεσης – Γενί Τζαμί
• Μελέτη βελτίωσης προσβασιμότητας
ΑμεΑ
• Έργα βελτίωσης 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
• Ενίσχυση επιχειρήσεων εντός της
περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας
• Λειτουργία δομής φιλοξενίας
αστέγων
• Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
Στήριξη της απασχόλησης εντός της
περιοχής παρέμβασης:
• Κατάρτιση
• Πρακτική
• Προώθηση στην απασχόληση
• Voucher απασχόλησης
Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων εντός
της περιοχής παρέμβασης
• Κατάρτιση
• Συμβουλευτική
• Ενίσχυση επιχειρήσεων

Β.3.5 Συσχέτιση Πόρων ΕΚΤ και ΕΤΠΑ
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20

24
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η συνέργεια πόρων ΕΚΤ και ΕΤΠΑ στο
πλαίσιο των προτεινόμενων δράσεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.
Ειδικότερα, σαφή συνέργεια και συμπληρωματικότητα παρατηρείται μεταξύ των δράσεων
«Βελτίωση των Κοινωνικών και Οικονομικών Παραμέτρων στο Πλαίσιο Δράσεων
Αναβάθμισης του Αστικού Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Προσβασιμότητας των
Ενσωμάτωσης
Εμποδιζόμενων
Ατόμων
(Ε.Π.9α)»
και
«Δράσεις
Κοινωνικής
Περιθωριοποιημένων Κοινοτήτων (Ε.Π.9ii) καθώς χρηματοδοτούν τον εξοπλισμό και την
λειτουργία του υπνωτηρίου αστέγων.
Συμπληρωματικότητα υπάρχει και μεταξύ των δράσεων «Ολοκλήρωση Υποδομών
Πολιτισμού και Δημιουργία / Ανάδειξη Τουριστικού Προϊόντος (Ε.Π.6ε)», «Ενίσχυση
Επιχειρήσεων εντός της Περιοχής Παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας (Ε.Π.3α) «Στήριξη της
Απασχόλησης εντός της Περιοχής Παρέμβασης (Ε.Π.8iii)» και «Ενίσχυση της Κοινωνικής
Οικονομίας εντός της Περιοχής Παρέμβασης του ΣΒΑΑ Λάρισας (Ε.Π.9v)» καθώς στο πλαίσιο
ολοκλήρωσης του Προσκηνίου Πολιτισμού και της δημιουργίας σημείου πολιτιστικής
διασύνδεσης – Γενί Τζαμί γίνεται αξιοποίηση νέων καινοτόμων τεχνολογιών και λογισμικού οι
οποίες θα συμβάλλουν στη τόνωση της τουριστικής κίνησης στην περιοχή παρέμβασης,
ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης με τη
δραστηριοποίηση των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε δραστηριότητες που στοχεύουν στο
δημιουργικό τουρισμό και πολιτισμό.
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Πίνακας 16:

Πίνακας Συσχέτισης – Συνέργειας Πόρων ΕΚΤ και ΕΤΠΑ

Δράσεις ΕΚΤ
Δράσεις ΕΤΠΑ

Στήριξη της
απασχόλησης εντός
της περιοχής
παρέμβασης
(Ε.Π.8iii)

Αναδιοργάνωση
επιχειρήσεων εντός
της περιοχής
παρέμβασης
(Ε.Π.8v)

Δράσεις κοινωνικής
ενσωμάτωσης
περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων (Ε.Π.9ii)

Ενίσχυση της
Κοινωνικής
Οικονομίας εντός
της Περιοχής
Παρέμβασης του
ΣΒΑΑ Λάρισας
(Ε.Π.9v)

Ενίσχυση Επιχειρήσεων Εντός Της Περιοχής
Παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας (Ε.Π.3α)
Δίκτυο δρόμων ήπιας κυκλοφορίας (Ε.Π.4ε)
Ανάπλαση της περιοχής παρέμβασης, άρση
ασυνεχειών και προώθηση των ήπιων μορφών
μετακίνησης (Ε.Π.6ε)
Ολοκλήρωση
υποδομών
πολιτισμού
και
δημιουργία / ανάδειξη τουριστικού προϊόντος
(Ε.Π. 6ε)

X

X

Βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών
παραμέτρων στο πλαίσιο δράσεων αναβάθμισης
του αστικού περιβάλλοντος και βελτίωση της
προσβασιμότητας των εμποδιζόμενων ατόμων
(Ε.Π.9α)

X
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Β.4

Ανάλυση Κινδύνων για την Υλοποίηση των Δράσεων
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Χαμηλός, Μέσος, Υψηλός)

Πίνακας 17:
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ανάλυση Κινδύνων Δράσεων ΕΤΠΑ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΑΣΗΣ

ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
- ΧΡΗΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Διαχειριστικός, Οικονομικός, Πολιτικός, Τεχνικός, Χρονικός)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΔΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
(Δ, Ο, Π, Τ,
Χ,)

Δ

Δημιουργία
εκτεταμένου
δικτύου
πεζοδρόμων και
ποδηλατικών
διαδρομών

Ανάπλαση της περιοχής
παρέμβασης μέσω κατασκευής
δικτύου ποδηλατοδρόμων –
πεζοδρόμων. Οι διαδρομές
πεζών και ποδηλάτου που
δημιουργούνται ενώνουν το
κέντρο με τις συνοικίες

Δήμος
Λαρισαίων

Υπό έγκριση:
• Άδεια Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας
• Περιβαλλοντικοί Όροι ή
Απαλλαγή
• Κανονιστική Απόφαση
κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων από την
Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Θεσσαλίας
Υπό εκπόνηση:
• Οριστική Μελέτη
• Τεύχη Δημοπράτησης
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Δ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ
(Χ, Μ, Υ)

X

X

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΘΑΝΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Καθυστέρηση στις
διαδικασίες ανάθεσης
των εργολαβιών
(ενστάσεις, προσφυγές
κλπ)

Εκπονείται η μελέτη
εφαρμογής και εκτιμάται
ότι έως τον 12ο/2017 θα
είναι έτοιμα τα τεύχη
δημοπράτησης, θα
τηρηθούν αυστηρά οι
προβλεπόμενοι από την
νομοθεσία χρονικοί
περιορισμοί.

Καθυστέρηση στις
αδειοδοτήσεις

Έγκαιρη αποστολή των
σχετικών αιτημάτων
αδειοδοτήσεων από τα
αρχικά στάδια ωρίμανσης
της δράσης & ενεργός
παρακολούθηση των
διαδικασιών από την
αρμόδια αντιδημαρχία και
τις υπηρεσίες του Δήμου
για να αποφευχθούν
τυχόν καθυστερήσεις

T

X

Συντονισμός Ο.Κ.Ω.
κατά την διάρκεια
εκτέλεσης του έργου

Ο

X

Οικονομική
αφερεγγυότητα

Επιμελής συγκέντρωση
όλων των διαθέσιμων
στοιχείων και η
αξιοποίησή τους από τα
αρχικά στάδια ωρίμανσης,
επικοινωνία εκ μέρους
της επιβλέπουσας
Τεχνικής Υπηρεσίας με
τους υπευθύνους των
Ο.Κ.Ω.
Άμεση έκπτωση
εργολάβου και
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ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΑΣΗΣ

ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
- ΧΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΔΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
(Δ, Ο, Π, Τ,
Χ,)

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ
(Χ, Μ, Υ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΘΑΝΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
εργολάβου

Σύστημα
διαχείρισης
πεζοδρόμων

Ανάπλαση
περιοχής τάφρου
Ι1 και
πεζογέφυρα
Νέας Σμύρνης

Εγκατάσταση συστήματος
διαχείρισης πεζοδρόμων με
αυτόματες βυθιζόμενες μπάρες
κατάλληλες για την
ελεγχόμενη διέλευση
οχημάτων στους πεζοδρόμους.
Το σύστημα συνοδεύεται από
κεντρικό επεκτάσιμο σύστημα
ελέγχου που θα παρακολουθεί
σε πραγματικό χρόνο την
είσοδο / έξοδο των οχημάτων
στους πεζοδρόμους.
Διαμόρφωση της τάφρου Ι1
από την οδό Ηρώων
Πολυτεχνείου έως το ΑΤΑ, μιας
περιοχής που αποτελεί φραγμό
αλλά και εστία ρύπανσης για
την περιοχή, ώστε να
μετατραπεί σε πνεύμονα
πρασίνου. Το έργο
περιλαμβάνει διαμόρφωση
χώρων πρασίνου με καθίσματα
και φωτιστικά και κατασκευή
ποδηλατοδρόμων και
πεζοδρόμων. Παράλληλα
προτείνεται η κατασκευή
γέφυρας για πεζούς και
ποδήλατα στην τάφρο Ι1
παράλληλα με την υφιστάμενη
γέφυρα Νέας Σμύρνης. Το
έργο λειτουργεί σε συνδυασμό
με τις παρεμβάσεις του

Ο

Δεν
απαιτείται

Δεν
απαιτείται

• Εγκεκριμένα Τεύχη
Δημοπράτησης
(409/2017 απόφαση
Ο.Ε.)
• Έργο υπό δημοπράτηση

Π

Δ

Χ

Άμεση έκπτωση
εργολάβου και
επαναπροκήρυξη
διαγωνισμού

Μ

Δυσαρέσκεια
επαγγελματιών και
μονίμων κατοίκων για τη
δυσκολία εξυπηρέτησης
των καταστημάτων και
πρόσβασης με όχημα

Δράσεις δημοσιότηταςενημέρωσης για το κοινό,
όφελος στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής και
πρόσβασης στο κέντρο
της πόλης για όλους

X

Καθυστέρηση στις
αδειοδοτήσεις

Έγκαιρη αποστολή των
σχετικών αιτημάτων
αδειοδοτήσεων από τα
αρχικά στάδια ωρίμανσης
της δράσης & ενεργός
παρακολούθηση των
διαδικασιών από την
αρμόδια αντιδημαρχία και
τις υπηρεσίες του Δήμου
για να αποφευχθούν
τυχόν καθυστερήσεις

Χ

Οικονομική
αφερεγγυότητα
εργολάβου

Άμεση έκπτωση
εργολάβου και
επαναπροκήρυξη
διαγωνισμού

• Έγκριση εκτέλεσης
εργασιών από Π.Ε.
Λάρισας για
αντιπλημμυρική
λειτουργία τάφρου
• Γνωμοδότηση από
Συμβούλιο
αρχιτεκτονικής

Ο

Υπό εκπόνηση:
• Οριστική Μελέτη
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επαναπροκήρυξη
διαγωνισμού

Οικονομική
αφερεγγυότητα
εργολάβου

Υπό έγκριση:
• Άδεια Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας
• Περιβαλλοντικοί Όροι ή
Απαλλαγή
• Άδεια Δασικής Υπηρεσίας

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
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ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Δρόμοι Ήπιας
Κυκλοφορίας

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΑΣΗΣ

ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
- ΧΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ

ποδηλατοδρόμου και
εξομαλύνει τα προβλήματα
επικοινωνίας της συνοικίας με
την υπόλοιπη πόλη.

• Τεύχη Δημοπράτησης

Κατασκευή δικτύου δρόμων
ήπιας κυκλοφορίας με
επιτρεπόμενη διέλευση
οχημάτων, χωροθετημένες
θέσεις στάθμευσης, χώρους
πρασίνου, δενδροστοιχίες, και
καθιστικά με διαμόρφωση
ενός ενιαίου επιπέδου με
επιστρώσεις πλακών και
κυβόλιθων

Υπό έγκριση:
• Άδεια Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας
• Περιβαλλοντικοί Όροι ή
Απαλλαγή
• Κανονιστική Απόφαση
κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων από την
Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Θεσσαλίας
Υπό εκπόνηση:
• Οριστική Μελέτη
• Τεύχη Δημοπράτησης

ΕΙΔΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
(Δ, Ο, Π, Τ,
Χ,)

Χ

Δήμος
Λαρισαίων

Δ

Δ

T
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ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ
(Χ, Μ, Υ)

Χ

X

X

X

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΘΑΝΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Θα πρέπει να εξετασθεί
η τεχνική λύση –
Πρόκειται για απλό
σχετικά τεχνικό έργο.

Ανάθεση μελέτης σε
εξωτερικό μελετητή

Καθυστέρηση στις
διαδικασίες ανάθεσης
των εργολαβιών
(ενστάσεις, προσφυγές
κλπ)

Εκπονείται η μελέτη
εφαρμογής και εκτιμάται
ότι έως τον 12ο/2017 θα
είναι έτοιμα τα τεύχη
δημοπράτησης, θα
τηρηθούν αυστηρά οι
προβλεπόμενοι από την
νομοθεσία χρονικοί
περιορισμοί.

Καθυστέρηση στις
αδειοδοτήσεις

Έγκαιρη αποστολή των
σχετικών αιτημάτων
αδειοδοτήσεων από τα
αρχικά στάδια ωρίμανσης
της δράσης & ενεργός
παρακολούθηση των
διαδικασιών από την
αρμόδια αντιδημαρχία και
τις υπηρεσίες του Δήμου
για να αποφευχθούν
τυχόν καθυστερήσεις

Συντονισμός Ο.Κ.Ω.
κατά την διάρκεια
εκτέλεσης του έργου

Επιμελής συγκέντρωση
όλων των διαθέσιμων
στοιχείων και η
αξιοποίησή τους από τα
αρχικά στάδια ωρίμανσης,
επικοινωνία εκ μέρους
της επιβλέπουσας
Τεχνικής Υπηρεσίας με
τους υπευθύνους των
Ο.Κ.Ω.
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ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΑΣΗΣ

ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
- ΧΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΔΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
(Δ, Ο, Π, Τ,
Χ,)
Ο

Ολοκλήρωση
Προσκηνίου
Πολιτισμού

Το Προσκήνιο Πολιτισμού είναι
κτήριο με βιοκλιματικό
σχεδιασμό και είναι ημιτελές
ως προς την εσωτερική του
διαμόρφωση. Όταν
ολοκληρωθεί θα διαθέτει μια
υψηλής στάθμης υποδομή 550
θέσεων για παραστάσεις. Για
την ολοκλήρωση του κτηρίου
οι εργασίες κατασκευής
αφορούν: τις εργασίες
κατασκευής της σκηνής
συνολικού εμβαδού 410 m2,
με την προμήθεια και
τοποθέτηση σταθερού
εξοπλισμού και ειδικών
μηχανισμών, την τοποθέτηση
εξοπλισμού στην αίθουσα του
θεάτρου και επενδύσεων
ακουστικής μελέτης , την
τοποθέτηση εξοπλισμού στα
foyer, τα εκδοτήρια και το
βεστιάριο, την πλήρη
εγκατάσταση του
ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού και ειδικού
φωτισμού της σκηνής

Δ

Δήμος
Λαρισαίων

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ
(Χ, Μ, Υ)

Ο
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

X

Οικονομική
αφερεγγυότητα
εργολάβου

Άμεση έκπτωση
εργολάβου και
επαναπροκήρυξη
διαγωνισμού

X

Υλοποίηση της
συγχρηματοδοτούμενης
από την ΣΒΑΑ
εργολαβίας μετά την
ανάθεση της
χρηματοδοτούμενης από
ίδιους πόρους
εργολαβίας «Προσκήνιο
πολιτισμού – Υποδομές»
- Β΄ Φάση Προσκηνίου
Πολιτισμού

Υπάρχει προσωρινός
μειοδότης για την
εργολαβία με ίδιους
πόρους, αυστηρή τήρηση
των προβλεπόμενων από
την νομοθεσία χρονικών
περιορισμών ώστε να μην
καθυστερήσει χρονικά η
υπογραφή της σύμβασης
της εργολαβίας με ιδίους
πόρους.

X

Καθυστέρηση στις
διαδικασίες ανάθεσης
των εργολαβιών
(ενστάσεις, προσφυγές
κλπ)

Επικαιροποίηση των
τευχών δημοπράτησης
έως τον 12ο/2017, θα
τηρηθούν αυστηρά οι
προβλεπόμενοι από την
νομοθεσία χρονικοί
περιορισμοί.

Χ

Οικονομική
αφερεγγυότητα
εργολάβου

Άμεση έκπτωση
εργολάβου και
επαναπροκήρυξη
διαγωνισμού

Γίνεται επικαιροποίηση των
τευχών δημοπράτησης με
προβλεπόμενο χρόνο
ολοκλήρωσης τον Νοέμβριο
(11ος) 2017
Δ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΘΑΝΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 7ΚΣΥΩΛΞ-2ΑΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΑΣΗΣ

Δημιουργία
σημείου
πολιτιστικής
διασύνδεσης –
Γενί Τζαμί

Η δράση στοχεύει στην
αξιοποίηση του Οθωμανικού
μνημείου Γενί Τζαμί στη
Λάρισα προκειμένου να
προσφέρει καινοτόμες και
φιλικές ψηφιακές υπηρεσίες με
σκοπό τη διαχείριση και
προβολή της πολιτιστικής
κληρονομιάς και του συνόλου
του φάσματος των
πολιτιστικών δραστηριοτήτων
της περιοχής. Για την
πληροφόρηση του κοινού θα
γίνει εγκατάσταση
διαδραστικών συστημάτων
προηγμένης τεχνολογίας.
Όσον αφορά τις εργασίες που
απαιτούνται για την
διαμόρφωση των χώρου,
περιλαμβάνουν παρεμβάσεις
αλλά και εσωτερικές
διαμορφώσεις και
εγκαταστάσεις, που θα είναι
σύμφωνες με το χαρακτήρα
του κτιρίου.

Μελέτη
προσβασιμότητας

Ο στόχος της μελέτης είναι η
αξιολόγηση της
προσβασιμότητας με σκοπό
διασφάλιση της οριζόντιας και
κατακόρυφης, ανεμπόδιστης,
αυτόνομης και ασφαλούς
διακίνησης ατόμων σε
αναπηρικό αμαξίδιο και
γενικότερα ατόμων με
αναπηρία ή / και
εμποδιζόμενων ατόμων κάθε

ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
- ΧΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ

• Υπάρχει η σύμφωνη
γνώμη της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λάρισας
(υπ΄αριθμ 3658/21-102015 έγγραφό τους) για
την διαμόρφωση σημείου
πολιτιστικής διασύνδεσης

Παραχώρηση
χρήσης από
την Εφορεία
Αρχαιοτήτων

Δ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ
(Χ, Μ, Υ)

M

Μ

Το μνημείο εμφανίζεται
στην κτηματολογική
βάση έχοντας ΚΑΕΚ με
την ένδειξη «Αγνώστου
ιδιοκτήτη»

Κινητοποίηση του ΥΠ.ΠΟ.
για την εγγραφή του
μνημείου στο
κτηματολόγιο

Μ

Αδυναμία μετατροπής
κτηρίων σε απολύτως
προσβάσιμα λόγω των
τεχνικών
χαρακτηριστικών των
κτηρίων

Βελτίωση της
προσβασιμότητας των
κτηρίων, στον βαθμό που
είναι τεχνικά εφικτό

Υπό εκπόνηση:
• Οριστική Μελέτη

Τ

• Τεύχη Δημοπράτησης
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Ενεργός παρακολούθηση
των διαδικασιών από την
αρμόδια αντιδημαρχία και
τις υπηρεσίες του Δήμου
για να αποφευχθούν
τυχόν καθυστερήσεις

• υπάρχει η μελέτη
αρχιτεκτονικών και Η/Μ
εγκαταστάσεων για τις
απαιτούμενες εσωτερικές
παρεμβάσεις
διαμόρφωσης των χώρων
Δ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΘΑΝΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πιθανή καθυστέρηση
στις διαδικασίες
υπογραφής της
προγραμματικής
σύμβασης με το ΥΠ.ΠΟ.

• Αναμένεται η υπογραφή
προγραμματικής
σύμβασης με το ΥΠ.ΠΟ.
και το Ι.Τ.Ε.- Ι.Π.

• απαιτείται η άδεια
δόμησης μικρής κλίμακας
για τις Η/Μ
εγκαταστάσεις

Δήμος
Λαρισαίων

ΕΙΔΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
(Δ, Ο, Π, Τ,
Χ,)

ΑΔΑ: 7ΚΣΥΩΛΞ-2ΑΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΑΣΗΣ

ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
- ΧΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΔΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
(Δ, Ο, Π, Τ,
Χ,)

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ
(Χ, Μ, Υ)

Ο

X

Οικονομική
αφερεγγυότητα
εργολάβου

Άμεση Έκπτωση
εργολάβου και
επαναπροκήρυξη
διαγωνισμού

-

-

Απλό έργο χωρίς
προβλήματα

Απλό έργο χωρίς
προβλήματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΘΑΝΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

κατηγορίας (όπως ηλικιωμένοι,
συνοδοί ΑμεΑ, μικρά παιδιά
κάτω των 5 ετών, γονείς με
παιδικά καροτσάκια, γυναίκες
στα τελευταία στάδια της
εγκυμοσύνης, άτομα με
ασυνήθεις σωματικές
διαστάσεις, άτομα που
πάσχουν από αρθρίτιδα,
άσθμα, καρδιακά προβλήματα
κ.α., άτομα σε πανικό κάτω
από συνθήκες εκτάκτου
ανάγκης και όσοι μεταφέρουν
βάρη).
Έργα βελτίωσης
προσβασιμότητας
δημοτικών
κτηρίων και
κοινοχρήστων
χώρων

Μετατροπή
παιδικών χαρών
για λειτουργία
και για παιδιά
ΑΜΕΑ

Θα υλοποιηθούν οι
παρεμβάσεις όπως προκύψουν
από την Μελέτη Βελτίωσης
Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ.

Πρόκειται για μετατροπή
παιδικών χαρών για λειτουργία
και για παιδιά ΑμεΑ, με
προμήθεια του κατάλληλου
εξοπλισμού και διαμόρφωση
υφιστάμενων παιδικών χαρών
που μπορούν να δεχθούν
τέτοιου είδους παρεμβάσεις.
Επιπλέον, προτείνεται η
ανάπλαση του κοινόχρηστου
χώρου που βρίσκεται στο Ο.Τ.
1084 στην περιοχή της Νέας
Σμύρνης ως χώρου παιδικής
χαράς Α.Μ.Ε.Α.

Δήμος
Λαρισαίων

Δεν
απαιτείται

Υπό εκπόνηση:
• Οριστική Μελέτη
• Τεύχη Δημοπράτησης

Υπό έγκριση:
• Περιβαλλοντικοί Όροι ή
Απαλλαγή
Υπό εκπόνηση:
• Οριστική Μελέτη
• Τεύχη Δημοπράτησης
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ΑΔΑ: 7ΚΣΥΩΛΞ-2ΑΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΑΣΗΣ

ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
- ΧΡΗΣΗ

Εξοπλισμός
ΚΔΑΠ ΑμεΑ

Προμήθεια εξοπλισμού που να
εξυπηρετεί τις εργονομικές
απαιτήσεις ατόμων με κινητική
δυσκολία για τα Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών με Αναπηρία του
Δήμου Λαρισαίων για την
δημιουργική απασχόληση των
παιδιών, μέσω προγράμματος
έκφρασης και ψυχαγωγίας,
άσκησης λόγου, ανάπτυξης
ατομικών και κοινωνικών
δεξιοτήτων, άθλησης και
σωματικής αγωγής

Δεν
απαιτείται

Αναβάθμιση και
εξοπλισμός
δομής Φιλοξενίας
Αστέγων

Αναβάθμιση εξοπλισμού του
κτηρίου επί της οδού
Παναγούλη όπου θα
φιλοξενούνται άστεγοι,
δυναμικότητας 30 τουλάχιστον
κλινών. Ο ξενώνας
καταλαμβάνει τους 3 ορόφους
πολυκατοικίας με ελεύθερη και
αυτόνομη πρόσβαση που
βρίσκεται σε σημείο
προσβάσιμο με δρομολόγια
μέσων μαζικής συγκοινωνίας
που να εξυπηρετούν τις ώρες
λειτουργίας του. Θα γίνουν οι
κατάλληλες επεμβάσεις και η
προμήθεια εξοπλισμού για την
δημιουργία κύριων και
επιπλέον βοηθητικών χώρων
που απαιτούνται για την
λειτουργία του.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΔΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
(Δ, Ο, Π, Τ,
Χ,)

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ
(Χ, Μ, Υ)

-

-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΘΑΝΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Υπό εκπόνηση:
• Τεχνικές προδιαγραφές
προμήθειας

Απλή προμήθεια

Απλή προμήθεια

Το κτήριο που
ενοικιάζεται από το
Δημοτικό Γηροκομείο
Λάρισας εμφανίζεται
στην κτηματολογική
βάση έχοντας ΚΑΕΚ με
την ένδειξη «Αγνώστου
ιδιοκτήτη». Για την
έκδοση άδειας μικρής
κλίμακας και της
ρύθμισης αυθαιρέτου
απαιτείται η εγγραφή
του κτηρίου στο
κτηματολόγιο

Κινητοποίηση υποστήριξη του
Δημοτικού Γηροκομείου
για την εγγραφή του
κτηρίου στο
κτηματολόγιο

• Τεύχη Δημοπράτησης

Υπό εκπόνηση:
Δεν
απαιτείται

• Απαιτείται έκδοση άδειας
μικρής κλίμακας &
ρύθμισης αυθαιρέτου
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Δ

X

ΑΔΑ: 7ΚΣΥΩΛΞ-2ΑΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΑΣΗΣ

Κέντρο Ανοιχτής
Υποστήριξης για
παιδιά με
σύνδρομο DOWN

Δημιουργία του κέντρου
ανοιχτής υποστήριξης για
παιδιά με σύνδρομο Down στο
κτήριο επί της Λάμπρου
Κατσώνη 6, που παραχώρησε
το Δημοτικό Γηροκομείο
Λάρισας στον σύλλογο Γονέων
και Φίλων ατόμων με
Σύνδρομο Down «Ο ΚΥΚΝΟΣ»
για την στέγαση του κέντρου.
Το κτήριο αποτελεί ένα
σημαντικά αξιόλογο στοιχείο
του δομικού και ιστορικού
πλούτου της Λάρισας. Σκοπός
είναι η δημιουργία πρότυπης
δομής αυτόνομης διαβίωσης
και αυτοδιαχείρισης από άτομα
με Σύνδρομο Down.

Ενίσχυση
επιχειρήσεων
εντός της
περιοχής
παρέμβασης
ΣΒΑΑ Λάρισας

Ενίσχυση της ίδρυσης και του
εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων,
ιδιαίτερα για την αξιοποίηση
τοπικών προϊόντων, κατά
προτεραιότητα των κλάδων
που αναδείχθηκαν από την
έξυπνη εξειδίκευση, και
ειδικότερα του δημιουργικού
τουρισμού

ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
- ΧΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΔΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
(Δ, Ο, Π, Τ,
Χ,)

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ
(Χ, Μ, Υ)

X

Το κτήριο έχει
παραχωρηθεί στον
σύλλογο Γονέων &
Φίλων ατόμων με
Σύνδρομο Down «Ο
ΚΥΚΝΟΣ» με απόφαση
του Διοικητικού του
Συμβουλίου από το
Γηροκομείο Λάρισας και
εμφανίζεται στην
κτηματολογική βάση
έχοντας ΚΑΕΚ με την
ένδειξη «Αγνώστου
ιδιοκτήτη».

Y

Απαιτείται η διαμόρφωση
κατάλληλου πλαισίου για
την ενίσχυση των
επιχειρήσεων και η
εύρεση ενδιάμεσου
φορέα για τη χορήγηση
των κρατικών
ενισχύσεων

Υπό εκπόνηση:
Δεν υπάρχει

• Οριστική Μελέτη

Δ

• Τεύχη Δημοπράτησης

Δεν
απαιτείται

Έλλειψη Ενδιάμεσου φορέα
Διαχείρισης σε Εθνικό
επίπεδο

Χ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΘΑΝΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
Κινητοποίηση υποστήριξη του
Δημοτικού Γηροκομείου
για την εγγραφή του
κτηρίου στο
κτηματολόγιο

Κινητοποίηση των
φορέων της Αστικής
Αρχής και των
Επαγγελματικών φορέων
για τη διασφάλιση
επαρκούς συμμετοχής
των επιχειρήσεων στη
δράση

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Χαμηλός, Μέσος, Υψηλός)

Πίνακας 18:
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ανάλυση Κινδύνων Δράσεων ΕΚΤ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Διαχειριστικός, Οικονομικός, Πολιτικός, Τεχνικός, Χρονικός)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
– ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
(Δ, Ο, Π, Τ,
Χ,)
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ΠΙΘΑΝΟΤΗ
ΤΑ (Χ, Μ, Υ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΘΑΝΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 7ΚΣΥΩΛΞ-2ΑΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Δράσεις κοινωνικής
ενσωμάτωσης
περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων

Ενίσχυση της
Κοινωνικής
Οικονομίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ

Προβλέπεται η λειτουργία υπνωτηρίου
αστέγων δυναμικότητας 32 ατόμων με
προσωπικό ενδεικτικά 2 κοινωνικούς
λειτουργούς, 1 ψυχολόγο, 2 νοσηλευτές, 1
άτομο για διοικητική υποστήριξη, 2 άτομα
προσωπικό φύλαξης και 2 άτομα προσωπικό
καθαριότητας.
Στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας
θα σχεδιαστούν και δράσεις πρόληψης και
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων και του
τοπικού πληθυσμού

Ώριμες
δράσεις

Η ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας και
της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, με
έμφαση στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών
αλλά και σε δράσεις που στοχεύουν στο
δημιουργικό τουρισμό και στην ενίσχυση της
διασύνδεσης των τομέων του
αγροδιατροφικού συμπλέγματος, σε
συνδυασμό με τις δράσεις της RIS3.

Έλλειψη
θεσμικού
πλαισίου σε
εθνικό
επίπεδο

•
Στήριξη της
απασχόλησης

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
– ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ

•
•
•

Ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας
στον τομέα του δημιουργικού τουρισμού
Ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας
Ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων
στα δημιουργικά επαγγέλματα
Ανάπτυξη και βελτίωση δεξιοτήτων στα
κοινωνικά επαγγέλματα

ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
(Δ, Ο, Π, Τ,
Χ,)

Έλλειψη
Ενδιάμεσου
φορέα
Διαχείρισης σε
Εθνικό
Επίπεδο
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ΠΙΘΑΝΟΤΗ
ΤΑ (Χ, Μ, Υ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΘΑΝΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Δ

Χ

Υπάρχουν προβλήματα στον
προσδιορισμό των δεικτών
αποτελέσματος και εκροών

Στενή συνεργασία για τον
προσδιορισμό των δεικτών
αποτελέσματος και εκροών
καθώς και του τρόπου
παρακολούθησης των δράσεων
με την ΕΥΔ ΠΕΠ Θεσσαλίας

Δ

Χ

Είναι σχετικά χρονοβόρες οι
διαδικασίες στελέχωσης
μέσω ΑΣΕΠ

Ενεργή συμμετοχή της
Διεύθυνσης Διοικητικού για την
έγκαιρη στελέχωση των δομών

Π

Υ

Θα πρέπει άμεσα να
λειτουργήσει το πλαίσιο για
τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις
και να δημιουργηθεί
κατάλληλο καθεστώς
κρατικών ενισχύσεων για
την κοινωνική οικονομία

Κινητοποίηση των φορέων της
Αστικής Αρχής για τη
δημιουργία Κοινωνικών
Επιχειρήσεων

Π

Μ

Έλλειψη ενδιαφέροντος από
τις επιχειρήσεις της περιοχής
παρέμβασης να συμμετέχουν
σε προσκλήσεις ενισχύσεων
και σε δράσεις κατάρτισης ή
συμβουλευτικής.

Συνεχή συνεργασία με την ΕΥΔ
ΠΕΠ Θεσσαλίας και τον
Ενδιάμεσο Φορέα για την
υποστήριξη των δράσεων
ενίσχυσης, με στόχο την
προετοιμασία στοχευμένων
προσκλήσεων προσαρμοσμένες
στο προφίλ των επιχειρήσεων
της περιοχής παρέμβασης.
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ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
– ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
(Δ, Ο, Π, Τ,
Χ,)

Αναδιοργάνωση
επιχειρήσεων εντός
της περιοχής
παρέμβασης

•

Διαγνωστική μελέτη επιχειρήσεων, ως
προς την καταλληλόλητα οργάνωσης και
διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού
τους και συμβουλευτικές υπηρεσίες για
την βελτιστοποίηση αυτών των
διαδικασιών.
Επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού
κόστους των επιχειρήσεων, προκειμένου
να αντισταθμισθούν τα έξοδα / κόστη της
αναδιοργάνωσής τους, με πιθανές
μετακινήσεις εργαζομένων σε
διαφορετικές θέσεις εργασίας και ρόλους,
ώστε να μην δημιουργηθούν συνθήκες
μείωσης των θέσεων εργασίας σ’ αυτές τις
επιχειρήσεις.

Έλλειψη
Ενδιάμεσου
φορέα
Διαχείρισης σε
Εθνικό
Επίπεδο

ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Χαμηλός, Μέσος, Υψηλός)
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΘΑΝΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
Επιλογή εξειδικευμένων
δράσεων κατάρτισης και
συμβουλευτικής στους ίδιους
τους δυνητικούς ωφελούμενους
Κινητοποίηση ενδιαφερομένων
μέσω φράσεων δημοσιότητας με
χρηματοδότηση από τον ΕΦΔ

Μ

Έλλειψη δυνατότητας
κάλυψης ίδιας συμμετοχής
από τους επαγγελματίες

Π

Υ

Έλλειψη ενδιαφέροντος από
τις επιχειρήσεις της περιοχής
παρέμβασης να συμμετέχουν
σε προσκλήσεις ενισχύσεων
και σε δράσεις κατάρτισης ή
συμβουλευτικής.
Απαιτείται η διαμόρφωση
κατάλληλου πλαισίου για την
ενίσχυση των επιχειρήσεων
και η εύρεση ενδιάμεσου
φορέα για τη χορήγηση των
κρατικών ενισχύσεων

Συνεχή συνεργασία με την ΕΥΔ
ΠΕΠ Θεσσαλίας και τον
Ενδιάμεσο Φορέα για την
υποστήριξη των δράσεων
ενίσχυσης, με στόχο την
προετοιμασία στοχευμένων
προσκλήσεων προσαρμοσμένες
στο προφίλ των επιχειρήσεων
της περιοχής παρέμβασης
Επιλογή εξειδικευμένων
δράσεων κατάρτισης και
συμβουλευτικής στους ίδιους
τους δυνητικούς ωφελούμενους

Δ

Μ

Έλλειψη δυνατότητας
κάλυψης ίδιας συμμετοχής
από τους επαγγελματίες

Κινητοποίηση ενδιαφερομένων
μέσω φράσεων δημοσιότητας με
χρηματοδότηση από τον ΕΦΔ

Δ
•

ΠΙΘΑΝΟΤΗ
ΤΑ (Χ, Μ, Υ)
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Γ.

Αξιολόγηση Αστικής Αρχής ως Ενδιάμεσου Φορέα
Διαχείρισης για την Αξιολόγηση και Επιλογή των
Πράξεων

Το Σύστημα Διακυβέρνησης του προτεινόμενου Σχεδίου ΒΑΑ περιγράφεται σε
συνάρτηση με το επίπεδο εμπλοκής της Αστικής Αρχής στη διαδικασία επιλογής
πράξεων, σύμφωνα με την παρακάτω επιλογή:
Έκδοση των Προσκλήσεων από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας, με συμμετοχή
της Αστικής Αρχής στην αξιολόγηση της ποιότητας και της συνάφειας των
υποβαλλόμενων Πράξεων με το υλοποιούμενο Σχέδιο ΒΑΑ και ολοκλήρωση της
διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής Πράξεων από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας
Θεσσαλίας.
Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο:
• Η εμπλοκή των Αστικών Αρχών στην αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων είναι
υποχρεωτική για το σύνολο των ΣΒΑΑ (άρθρο 7, Καν. 1301/2013 & έγγραφο
καθοδήγησης (EGESIF).
• Η Αστική Αρχή είναι αρμόδια για καθήκοντα που αφορούν τουλάχιστον στην επιλογή
πράξεων (άρθρο 123, καν 1303/2013). Κατ’ επέκταση, η κατάταξη και επιλογή των
πράξεων ανατίθεται στην Αστική Αρχή που είναι αρμόδια για την υλοποίηση της ΣΒΑΑ.
• Η ΕΥΔ ΕΠ καθορίζει, κατόπιν διαβούλευσης με την Αστική Αρχή, το πεδίο εφαρμογής των
καθηκόντων τα οποία πρέπει να αναλάβουν οι αστικές αρχές σχετικά με την διαχείριση
των δράσεων ενός ΣΒΑΑ.
Σύμφωνα με τα ισχύοντα σχετικά με την υλοποίηση των Σχεδίων ΒΑΑ ως
Προαπαιτούμενα για μια Αστική Αρχή (περίπτωση: εμπλοκή μόνο στην αξιολόγηση /
επιλογή πράξεων) είναι:
• Το οργανόγραμμα της Αστικής Αρχής που θα αποτυπώνει τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις
/ Τμήματα / Υπηρεσιακές – Οργανωτικές Μονάδες στην α) αξιολόγηση – επιλογή των
πράξεων και β) στην υλοποίηση των θετικά αξιολογημένων και επιλεγέντων πράξεων
για τις οποίες είναι Τελικός Δικαιούχος η Αστική Αρχή.
•
Αριθμός προσωπικού και η κατανομή αυτού στις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις κλπ.
•
Τα προσόντα και η εμπειρία αυτών που θα ασχοληθούν με την αξιολόγηση – επιλογή
των πράξεων (3μελής Ομάδα Αξιολόγησης)
Η ΕΥΔ ΕΠ (βάσει των παραπάνω) εξετάζει και αξιολογεί την Αστική Αρχή ως:
•
Κατανομή καθηκόντων α) αξιολόγησης – επιλογής πράξεων και β) του δικαιούχου
(εντός της αστικής αρχής), προκειμένου να διασφαλιστεί η αρχή του διαχωρισμού των
καθηκόντων της Αστικής Αρχής ως Ενδιάμεσος Φορέας και ως Δικαιούχος.
•
Επάρκεια (πλήθος και ικανότητα) του προσωπικού που θα ασχοληθεί με την αξιολόγηση
– επιλογή των πράξεων.
Ειδικά για την υλοποίηση του Σχεδίου ΒΑΑ Λάρισας και εφόσον αυτό εγκριθεί, ο
Δήμος ως Αστική Αρχή καλείται και θα αντιμετωπίσει όλες τις προβλεπόμενες
διαδικασίες ως Ενδιάμεσος Φορέας, μετά την απαραίτητη διαβούλευση, συντονισμό
και συνεργασία με την ΕΥΔ ΕΠ της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Η διασφάλιση της αρχής του διαχωρισμού των καθηκόντων μεταξύ αξιολόγησης –
επιλογής και υλοποίησης πράξεων, θα τηρηθεί με βάση τον ορισμό συγκεκριμένων
στελεχών για τις σχετικές κατηγορίες αρμοδιοτήτων και ότι έχουν τηρηθεί οι
βασικές κατευθύνσεις περί μη σύγκρουσης συμφερόντων.
Ως Αστική Αρχή ο Δήμος Λαρισαίων (με τα διοικητικά δεδομένα του Σεπτεμβρίου 2017) δεν
διαθέτει πλήρως την επαρκή εμπειρογνωμοσύνη για να διενεργήσει από μόνη της τη
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συνολική διαδικασία αξιολόγησης & επιλογής πράξεων, τόσο στην αξιολόγηση της ποιότητας
και της συνάφειας των υποβαλλόμενων Πράξεων με το υλοποιούμενο Σχέδιο ΒΑΑ, όσο και
στην επιλογή αυτών και εν τέλει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής
Πράξεων από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΘ. Ως εκ τούτου ορίζεται με Απόφαση Δημάρχου, διακριτή
Ομάδα για την Αξιολόγηση & Επιλογή των Πράξεων του Σχεδίου (Ενότητα 2.2.1,
παρ. 4 του υπ’ αριθμ. EGESIF 15-0010/18.05.2015 Εγγράφου Καθοδήγησης)
επιλέγοντας εξαρχής τον περιορισμό του βαθμού εμπλοκής της στην αξιολόγηση των
πράξεων μόνο ως προς τα κριτήρια που αφορούν στην ποιότητα των πράξεων και στη
συνάφειά τους με την Στρατηγική ΒΑΑ και με το σχετικό επιχειρησιακό πρόγραμμα και
ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής Πράξεων από την ΕΥΔ ΕΠ
Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Στην ανωτέρω ομάδα μετέχουν κατ΄ελάχιστον τρία άτομα, από την Δ/νση Επιχειρησιακού
Σχεδιασμού - Τμήμα Σχεδιασμού, με προηγούμενη εμπειρία στην διαχείριση
συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ. Τα συνημμένα βιογραφικά σημειώματα –
προσοντολόγια μελών της Ομάδας Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΙΙ. καθώς και
η απόφαση δημάρχου που ορίζει την αντίστοιχη ομάδα έργου (αρ. απόφασης 2254/2017
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II)
Σε κάθε περίπτωση, η Αστική Αρχή ή άλλος φορέας που ορισθεί ως ΕΦΔ ενημερώνεται
τακτικά από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας σχετικά με την πρόοδο των επιμέρους
πράξεων της Στρατηγικής ΒΑΑ και την επίτευξη των στόχων αυτής. Έμφαση δίνεται στην
παρακολούθηση της Στρατηγικής ΒΑΑ μέσω των βασικών δεικτών εκροών και αποτελέσματος
που αναφέρονται στην Στρατηγική ΒΑΑ και οι οποίοι, κατά τη φάση της αξιολόγησης της
Στρατηγικής ΒΑΑ τεκμηριώνεται ότι συνάδουν κατ’ ελάχιστον με τους αντίστοιχους που
προβλέπονται στο ΠΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η Αστική Αρχή ετοιμάζει (εντός του Α’
τριμήνου κάθε έτους) ετήσιες εκθέσεις της πορείας της υλοποίησης και της εκπλήρωσης των
αναμενόμενων αποτελεσμάτων (με ορίζοντα το τέλος του έτους που προηγείται της
έκθεσης).
Παρακολούθηση – Αξιολόγηση ΕΦΔ: Η παρακολούθηση του ΕΦΔ διενεργείται από την
ΕΥΔ ΕΠ ΠΘ σύμφωνα με τη Διαδικασία ΔΙV_2: «Παρακολούθηση Ενδιάμεσου Φορέα», που
περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων του ΣΔΕ 2014 – 2020. Επισημαίνεται ότι η παρακολούθηση των ΕΦΔ θα
προσαρμόζεται ανάλογα με το αντικείμενο της ανάθεσης, δηλαδή, θα περιοριστεί μόνο στο
καθήκον της αξιολόγησης – επιλογής πράξεων.
Σε κάθε περίπτωση, δηλώνεται πως ο Δήμος Λαρισαίων ως Αστική Αρχή –
Ενδιάμεσος Φορέας θα προσαρμοστεί επιχειρησιακά για την εξυπηρέτηση της
Στρατηγικής του Σχεδίου, σύμφωνα με το βαθμό εμπλοκής των Ενδιάμεσων Φορέων
που θα προσδιοριστεί από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε σχέση με τα
εγκεκριμένα Σχέδια ΒΑΑ του ΠΕΠ της Περιφέρειας Θεσσαλίας
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Δ.

Συμμετοχικότητα στην Κατάρτιση και Εφαρμογή
της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Δ.1

Μεθοδολογία Διαβούλευσης

Διαδικασία Διαβούλευσης
Με στόχο τον ουσιαστικό διάλογο με φορείς της πόλης μας επιλέχθηκαν δύο θεματικές
διαβουλεύσεις, πρώτα με παραγωγικούς και εν συνεχεία με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και
εκπαιδευτικούς φορείς αντίστοιχα. Στην συνέχεια, η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
παρουσιάσθηκε στη θεσμοθετημένη Επιτροπή Διαβούλευσης και εισήχθηκε ως θέμα στο
Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων την Πέμπτη 15/9/2016
Το πρόγραμμα των διαβουλεύσεων είχε ως εξής:
• Παρασκευή 2/9 Διαβούλευση με παραγωγικούς φορείς.
• Τρίτη 6/9 Διαβούλευση με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς.
• Πέμπτη 8/9 Συζήτηση στην Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Λαρισαίων
Οι προτάσεις των φορέων στις διαβουλεύσεις παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω, στην
ενότητα Δ.2 «Ενημέρωση και Ενεργοποίηση των Εμπλεκόμενων Φορέων», ενώ στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι παρουσιάζεται ο αναλυτικός κατάλογος των φορέων που κλήθηκαν, καθώς και
υλικό της διαβούλευσης (φωτογραφίες, παρουσιάσεις).
Ακόμη στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι επισυνάπτονται η απόφαση Δ.Σ.537/2016 καθώς και το σχετικό
πρακτικό της επιτροπής διαβούλευσης.
Επίσης, εκδόθηκαν σχετικά δελτία τύπου που δημοσιεύθηκαν στον τύπο, ηλεκτρονικό
και έντυπο, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων.
Σε συνέχεια της διαδικασίας διαβούλευσης, υποβλήθηκαν (έως και τις 16
Σεπτεμβρίου) γραπτές προτάσεις από τους εξής φορείς: Αστικό ΚΤΕΛ Λάρισας, Εθνική
Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ενεργοί Πολίτες Λάρισας, Επιμελητήριο Λάρισας,
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων
Ν. Λάρισας "Ο ΚΥΚΝΟΣ", Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Σωματείο
Ιδιοκτητών Καφετεριών & Καφέ Μπαρ Ν. Λάρισας.
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Δ.2

Ενημέρωση και Ενεργοποίηση των Εμπλεκόμενων
Φορέων

Κατάλογος Φορέων που συμμετείχαν στις δύο θεματικές διαβουλεύσεις
1η Διαβούλευση
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

2η Διαβούλευση
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Αστικό ΚΤΕΛ Λάρισας

Artfools Διεθνές Κινηματογραφικό
Φεστιβάλ Λάρισας - Διαδικτυακό
περιοδικό Τέχνης και Πολιτισμού

ΔΗΚΕΛ (Βοήθεια στο Σπίτι)

Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας /
Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

ΔΗΚΕΛ (Βρεφονηπιακός Σταθμός
ΠΠΓΝΛ)

Πολιτιστικός Σύλλογος Μυστιωτών
Καππαδοκίας «Ο ΑΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»
Σύλλογος Φίλων Διαχρονικού
Μουσείου Λάρισας

Επιμελητήριο Λάρισας
ΟΑΕΔ
Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων
και Βιομηχανιών

Πολιτιστικός Σύλλογος
Μικρασιατών Ν. Λάρισας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής &
Δυτικής Θεσσαλίας

Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου
(ΣΜΟΥΘ)

Ενεργοί Πολίτες Λάρισας
ΔΗΚΕΛ (Κέντρο Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών)
Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισας
Πανθεσσαλικός Σύλλογος Αναπήρων
Πολιτών

Σωματείο Ιδιοκτητών Καφετεριών &
Καφέ Μπαρ Ν. Λάρισας

Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με
Αναπηρία Θεσσαλίας

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας ΣΑΔΑΣ Σύλλογος Αρχιτεκτόνων
Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών

ΟΚΑΝΑ – Κέντρο Πρόληψης
"ΟΡΦΕΑΣ"

Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας

Σύλλογος Καρκινοπαθών Λάρισας

ΚΕΚΤΣΕΒΕΕ

Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και
Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ν. Λάρισας
"Ο ΚΥΚΝΟΣ"

EΠΠΕΚ

Επιπλέον ανταποκρίθηκαν στο ανοιχτό κάλεσμα του Δήμου Λαρισαίων και οι παρακάτω
φορείς:
Φιλοπρόoδος Φιλανθρωπικός Μεσαγκάλων "Ολοι Μαζί"
Πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας ΑΠΘ
Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών Νομού Λάρισας
Πολιτιστικός Σύλλογος Μιστιωτών Μάνδρα Λάρισας
Σύλλογος Ποδηλατικός "Πηνειός"
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Περιγραφή Διαδικασιών Διαβούλευσης – Προτάσεις
1η Διαβούλευση
Στο πλαίσιο της 1ης διαβούλευσης στις 2/9/2016 συζητήθηκαν οι κάτωθι δράσεις:
• Η φυσιογνωμία και η ελκυστικότητα της πόλης
• Προσβασιμότητα, ανοιχτή πόλη
• Ιατρικός τουρισμός - ιατρικά / παραϊατρικά επαγγέλματα, έμφαση στη θετική εμπειρία
κέντρων αποκατάστασης
• Η αξιοποίηση κτηρίου πρώην ΟΕΚ (Ηρώων Πολυτεχνείου - Παναγούλη), κατόπιν
πρότασης της Δ/ντριας του ΟΑΕΔ
• Ανάπλαση όψεων κτηρίων
• Αρχαίο Θέατρο – Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (π.χ. παραστάσεις ολογραμματικής
απεικόνισης)
• Σύστημα πληροφόρησης / ενημέρωσης – συνεργασία με Αστικό ΚΤΕΛ Λάρισας
Αναλυτικότερα, οι προτάσεις που έγιναν από τους συμμετέχοντες φορείς είναι:
Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
• Κυκλική Οικονομία
• Ορόσημο / Προσανατολισμός
• Ιατρικός τουρισμός
• Βελτίωση Προσβασιμότητας
• Αρχαίο Θέατρο / +τεχνολογία
ΤΕΕ Ε.Α. Λάρισας (Α & Β Βαθμίδας)
• Εκδηλώσεις για ευαισθητοποίηση
• Όψεις κτιρίων
• Έξυπνα συστήματα / κυκλοφορία / ενέργεια
• Εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας - ΣΑΔΑΣ Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων
Ανώτατων Σχολών
• Διαδικασία εφαρμογής
• Δημιουργία πολιτιστικών κόμβων
Σωματείο Ιδιοκτητών Καφετεριών & Καφέ Μπαρ Ν. Λάρισας
• Βελτίωση Προσβασιμότητας
• Χώροι υγιεινής / Δημόσιοι χώροι / υποχρεώσεις / κίνητρα
• Χώροι στάθμευσης στα μνημεία
Πρόεδρος Αστικού ΚΤΕΛ Λάρισας
• Αντικατάσταση λεωφορείων
• Σύστημα πληροφόρησης
• Στάσεις (αστικός εξοπλισμός)
• Αλκαζάρ / Ανάπλαση
EΠΠΕΚ
• Προώθηση της Εκπαιδευτικής καινοτομίας
ΟΑΕΔ Θεσσαλίας
• Στόχος η δημιουργία θέσεων εργασίας και όχι η επιδότηση ανεργίας
• (κτίριο πρώην ΟΕΚ) Δομή στήριξης (πρόγραμμα ενίσχυσης εργαζομένων)
• Δυνατότητα αξιοποίησης ειδικών προγραμμάτων ενίσχυσης απολυμένων υπαλλήλων
τοπικών επιχειρήσεων
Α/Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου
• Αισθητική αναβάθμιση / Ενημέρωση μελών Εμπορικού Συλλόγου
• Τήρηση κανόνων λειτουργίας
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2η Διαβούλευση
Στο πλαίσιο της 2ης διαβούλευσης στις 6/9/2016 έγιναν οι ακόλουθες παρουσιάσεις:
Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού παρουσίασε τη στρατηγική ΒΑΑ και την Περιοχή
Παρέμβασης. Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής παρουσίασε την Κοινωνική πολιτική του
Δήμου, σε σχέση με την μέχρι σήμερα λειτουργία και τις προτάσεις κοινωνικής πολιτικής. Ο
Διευθυντής Προγραμματισμού παρουσίασε τις επενδυτικές προτεραιότητες και τους
προϋπολογισμούς του ΒΑΑ.
Γενικά, συζητήθηκαν τα θέματα:
• Αναγκαιότητα δικτύωσης των πολιτιστικών φορέων της πόλης
•

Αναγκαιότητα δικτύωσης των κοινωνικών φορέων της πόλης και καταγραφής των
κοινωνικών αναγκών
Προώθηση της πρωτοβουλίας «η πόλη που μαθαίνει», ένα καινοτόμο σχέδιο που έχει
ως σκοπό να παρέμβει δυναμικά στο επίπεδο της Δια Βίου Μάθησης. Ήδη από τον
Ιανουάριο του 2016 η πόλη της Λάρισας είναι η πρώτη Ελληνική πόλη που έγινε
μέλος του Παγκόσμιου δικτύου της UNESCO «οι πόλεις που μαθαίνουν» (Global
Network of Learning Cities – UNESCO)

Στη συνέχεια έγιναν τοποθετήσεις από τους εκπροσώπους των συλλόγων.
Αναλυτικότερα οι προτάσεις που έγιναν από τους συμμετέχοντες φορείς είναι:
Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Λάρισας
• Να αξιοποιηθούν οι προτάσεις των πολιτιστικών συλλόγων που καταγράφηκαν στο
πλαίσιο της σύνταξης της Πρότασης της πολιτιστικής πρωτεύουσας
•

Έλλειψη χώρων πολιτισμού και διενέργειας πολιτιστικών γεγονότων

•

Ανάγκη δικτύωσης μεταξύ των πολιτιστικών φορέων

Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ν. Λάρισας "Ο
ΚΥΚΝΟΣ"
• Να αξιοποιηθεί κτίριο που έχει παραχωρηθεί από το Γηροκομείο προκειμένου να
υλοποιούνται δράσεις για παιδιά με σύνδρομο Down
Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλίας
• Ικανοποίηση από τη δημιουργία δομών για ΑμεΑ
•

Ανάγκη για Λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας

•

Ανάγκη για Λειτουργία Κέντρου χρόνιων παθήσεων για συμβουλευτική

•

Μετατροπή των παιδικών χαρών για χρήση από παιδιά ΑμεΑ

•

Προσβασιμότητα στους χώρους πολιτισμού

•

Οδηγός προσβασιμότητας τυφλών στη Βιβλιοθήκη

•

Οδηγός προσβασιμότητας για την πόλη της Λάρισας

•

Αστυνόμευση των πεζοδρόμων

•

Προσβάσιμες υποδομές τουρισμού

•

Τουριστική διαδικτυακή πύλη για ΑμεΑ

•

Κατάρτιση φροντιστών
συμπεριφοράς

/

τουριστικών
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•

Υπάρχει ανάγκη για «προσβάσιμες αντιλήψεις» και μια διάδοση για ηθική χρήση των
πεζοδρόμων και των δημόσιων χώρων

Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου (ΣΜΟΥΘ)
• Κατάρτιση για ευαισθητοποίηση / εκπαίδευση – ένταξη
•

Δράσεις που να εκπαιδεύουν τον πολίτη

Ενεργοί Πολίτες Λάρισας
• Ευαισθητοποίηση παιδιών και γονέων για την κυκλοφοριακή αγωγή - Αστυνόμευση
κυκλοφορίας
•

Δημιουργία παιδικών χαρών στους κεντρικούς κοινόχρηστους χώρους της πόλης

•

Αναβάθμιση παιδικών χαρών ΑμεΑ

•

Επαναλειτουργία του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής με συνεργασία Δήμου και
«Ενεργοί Πολίτες Λάρισας»

Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισας
• Ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων της Λάρισας και της αξιοποίησης της ιστορικότητας
της ισραηλιτικής κοινότητας για την προσέλκυση επισκεπτών
•

Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών
ενδιαφέρουν την ισραηλινή κοινότητα

που

θα

•

Ενίσχυση του Κέντρου Πρόληψης (νέες ειδικότητες)

συμπεριλαμβάνουν

σημεία

που

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας / Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας
• Συνεργασία στη μελέτη εφαρμογής των δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και των
πεζοδρομήσεων με την Εφορεία Αρχαιοτήτων, ώστε να προβλεφθούν κατάλληλοι
χώροι ξενάγησης πέριξ των μνημείων
•

Συνεργασία Δήμου και Εφορείας Αρχαιοτήτων για να υπάρξουν οι κατάλληλες
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προς διευκόλυνση της επισκεψιμότητας των μνημείων

•

Διεύρυνση δυνατότητας επίσκεψης μνημείων που βρίσκονται σε χέρια ιδιωτών και της
ενσωμάτωσής τους σε έναν ιστορικό περίπατο.
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Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης – Συμμετέχοντες
1) Νικόλαος Παπαγεωργίου – Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ,
2) Ιωάννης Σίνης – Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχάνων ΣΘΕΒ,
3) Δημήτρης Μίμης – Σύλλογος Ελλήνων Μηχ/κων Πολεοδομίας, Χωροταξίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας,
4) Βασιλική Βαζιτάρη – Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος,
5) Κωνσταντίνος Σαπουνάς – Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών
Νομού Λάρισας,
6) Αναστάσιος Γούσιος – Ένωση Επιχειρήσεων Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κ. Ελλάδας,
7) Ειρήνη Παπαϊωάννου – Ένωση Ξενοδόχων Λάρισας,
8) Ελένη Αξιόγλου – Σύλλογος Επαγγελματιών Γυναικών Ν. Λάρισας
9) Σπύρος Δράκος - Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Τοπικό Τμήμα Λάρισας,
10) Λαμπρονίκου Μαρίνα – Ειδικό Τεχνικό εργαστηριακό προσωπικό ΤΕΙ Θεσσαλίας,
11) Αθανάσιος Πατσιούρας – Πανθεσσαλικός Σύλλογος Αναπήρων πολιτών,
12) Τσιουλάκης Ράλλης – Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία,
13) Χρύσα Βουλγαράκη – Μορφωτικό Τμήμα Γαλλικής Πρεσβείας «Γαλλικό Ινστιτούτο
Λάρισας»,
14) Ελένη Λιάγκουρα και Γιώργος Τσιαπλές – Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας,
15) Χρήστος Γενιτσεφτσής – ΕΣΥΝΕ Θεσσαλίας Σύνδεσμος νέων επιχειρηματιών,
16) Σπυρίδων Βαλιώτης – Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας,
17) Ιωάννης Κατσαούνης – Σύλλογος Μηχ/κων Τεχνικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης
Δημοσίων Υπαλλήλων (ΣΥ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.) Λάρισας Μαγνησίας,
18) Κατερίνα Κόσσυβα – ΔΡΥΑΣ Σωματείο για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό,
19) Χρήστος Παναγούλης – Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας,
20) Χρήστος Μπραζιώτης και Φαίδρα Γκαγκά – Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας,
21) Χρήστος Αναστόπουλος – Μορφωτικός, Εκπολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος
Τερψιθέας
22) Δημήτρης Ιωαννίδης – Ένωση Ελλήνων Φυσικών Παράρτημα Λάρισας,
23) Βασίλης Καλαϊτζίδης – πολίτης από κλήρωση,
24) Τσιαπλές Γιώργος – πολίτης από κλήρωση,
25) Δημήτρης Τσιανής – πολίτης από κλήρωση,
26) Βασίλης Τσιάρας – πολίτης από κλήρωση
Οι προτάσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της Συνεδρίασης Επιτροπής
Διαβούλευσης καταγράφονται αναλυτικά στο ΠΡΑΚΤΙΚΟ της επιτροπής που είναι
συνημμένο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ο Δήμος Λαρισαίων σε συνέχεια της διαβούλευσης, απέστειλε την με αριθ. πρωτ.
26545/27-4-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε φορείς της πόλης,
προκειμένου να συμμετάσχουν στην «Εταιρική Σχέση». Οι φορείς στους οποίους
απευθύνθηκε ο Δήμος είναι:
1. Δημοτικό ωδείο Λάρισας (Δ.Ω.Λ.)
2. Δημοτική Θεατρική Κοινωφελής Επιχείρηση «Θεσσαλικό Θέατρο»
3. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λάρισας (ΔΗ.ΚΕ.Λ.)
4. Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ.
5. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας
6. Επιμελητήριο Λάρισας
7. Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλίας
8. ΚΕ.ΘΕ.Α
9. Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας
Η υπ’ αριθ. πρωτ. 26545/27-4-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του
Δήμου Λαρισαίων είναι συνημμένη στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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Στην ανωτέρω Πρόσκληση ανταποκρίθηκαν θετικά οι κάτωθι φορείς:
1. ΚΕ.ΘΕ.Α. ΕΞΟΔΟΣ με την υπ’ Α.Π. ΕΞ/2017/152/28-4-2017 επιστολή, ορίζοντας
ως εκπρόσωπό του τον κ. Σωτήριο Μπουντή και αναπληρωτή τον κ. Εμμανουήλ
Μαρουδάκη.
2. Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίας Θεσσαλίας με την
υπ΄αριθμ.πρωτ.: 743/4-5-2017 επιστολή, ορίζοντας ως εκπρόσωπό της τον
κ.Τσιουλάκη Ράλλη και αναπληρωτή τον κ. Πάικο Στέφανο
3. Αστικές Συγκοινωνίες Λάρισας με την υπ΄αριθμ.πρωτ.: 4260/Φ2/3-5-2017
επιστολή, ορίζοντας ως εκπρόσωπό τους τον κ. Σακελλαρίου Μιχαήλ με
αναπληρωτή τον κ. Καραγιώτα Γεώργιο
4. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λάρισας (ΔΗ.ΚΕ.Λ.) με την υπ΄αρίθμ.πρωτ.:
1565/4-5-2017 επιστολή, ορίζοντας εκπρόσωπό της τον κ. Μπαμπαλή Δημήτριο με
αναπληρωτή τον κ. Μπαρμπαρούση Παντελη
5. Επιμελητήριο Λάρισας, με το υπ. αριθμ.: 145/4-5-2017 πρακτικό, ορίζοντας ως
εκπρόσωπό του τον κ. Οικονόμου Δημήτριο και αναπληρωτή τον κ. Ντάγκα
Νικόλαο
6. Δημοτικό ωδείο Λάρισας (Δ.Ω.Λ.) με την υπ΄αριθμ. πρωτ.:562/5-5-2017
επιστολή, ορίζοντας ως εκπρόσωπο την κα Φαρμακίδου Βαλσάμω με αναπληρωτή
τον κο Μπαντούλη Χρήστο
7. Εφορεία
Αρχαιοτήτων
Λάρισας
με
την
υπ΄αριθμ.:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΑΡ/152643/97438/1378/3-5-2017 επιστολή, ορίζοντας ως
εκπρόσωπό της την κα Σδρόλια Σταυρούλα και αναπληρωτή τον κ. Τουφεξή
Γεώργιο
8. Δημοτική Θεατρική Κοινωφελής Επιχείρηση «Θεσσαλικό Θέατρο» με την
υπ΄αρίθμ.πρωτ.: 82/5-5-2017 επιστολή, ορίζοντας ως εκπρόσωπό της τον κο
Δημητριάδη Κων/νο και αναπληρωτή την κα Χειροπούλου Σταμάτα
Οι απαντητικές επιστολές των φορέων είναι συνημμένες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Τα αρμόδια όργανα κάθε φορέα θα συνεδριάσουν σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους και
θα προσκομίσουν τις αντίστοιχες αποφάσεις.
Στην συνέχεια, στην παράγραφο Ε.1 αναλύεται η λειτουργία της εταιρικής σχέσης .

Ε.

Σύστημα Διακυβέρνησης

Ε.1

Σύνθεση Αστικής Αρχής
Εμπλεκόμενων Φορέων

και

Αρμοδιότητες

των

Ο Δήμος Λαρισαίων αποφάσισε να αποτελέσει την Αστική Αρχή του Σχεδίου ΒΑΑ της
πόλης με τη διοίκηση του από τον Δήμαρχο της πόλης και δηλώνει πως είναι πλήρως ικανός
ως φορέας να ανταποκριθεί στα σχετικά καθήκοντα για τη διοίκηση, παρακολούθηση και
υλοποίηση του Σχεδίου. Ταυτόχρονα, θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εμπλέξει με κάθε
εφικτό τρόπο στην υλοποίηση του Σχεδίου όσους από τους φορείς σχετίζονται είτε με τη
φύση της εκάστοτε δράσης είτε με τα αναμενόμενα αποτελέσματα των δράσεων.
Σε επίπεδο λήψης αποφάσεων και για την κατά το δυνατό μεγαλύτερη εμπλοκή στην
υλοποίηση των τοπικών φορέων, ζητήθηκε από φορείς της περιοχής να «συμμετάσχουν»
στην εταιρική σχέση ορίζοντας εκπρόσωπους. Οι φορείς που θα συμμετάσχουν στην εταιρική
σχέση είναι η ΔΗΚΕΛ, το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, η Δημοτική Θεατρική Κοινωφελής
Επιχείρηση Θεσσαλικό Θέατρο, το Αστικό ΚΤΕΛ, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, η
Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλίας, το ΚΕΘΕΑ και το Επιμελητήριο
Λάρισας.
Στο πλαίσιο λειτουργίας της «εταιρικής σχέσης», συνίσταται μία Επιτροπή
Παρακολούθησης η οποία συγκροτείται με απόφαση Δημάρχου. Η Επιτροπή Παρακολούθησης
θα αναλάβει τις «ευθύνες πολιτικής (policy)» (κινητοποίηση / συναίνεση / συνευθύνη των
εμπλεκομένων φορέων), αλλά και διάχυσης των αποτελεσμάτων του ΒΑΑ. Η «εταιρική
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σχέση» δραστηριοποιείται επίσης και εγκρίνει τα κριτήρια εξειδίκευσης των δράσεων για την
χρήση κρατικών ενισχύσεων, ενώ για τη διαχείριση τους θα αξιοποιηθούν οι διαθέσιμες για
την Περιφέρεια Θεσσαλίας, οι οποίες θα αναλάβουν την υλοποίηση και τον διαχειριστικό
έλεγχο σχετικών πράξεων που θα ενταχθούν στα ΒΑΑ.
Στο ΒΑΑ του Δήμου Λαρισαίων, είναι δυνατόν να συμμετάσχουν και λοιποί φορείς
ως δικαιούχοι πράξεων.
Στο ΒΑΑ ήδη συμμετέχουν, είτε ως δικαιούχοι, είτε ως φορείς λειτουργίας, είτε ως
φορείς υλοποίησης οι κάτωθι:
Η ΔΗΚΕΛ, ΚΕΘΕΑ , Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλίας, για
τις ευάλωτες ομάδες και ως φορείς λειτουργίας κοινωνικών δομών
Η Στρατηγική ΒΑΑ αποτελεί συνεκτικό σύνολο γενικών στόχων και πολιτικών δράσης, που
αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματος του ΒΑΑ.
Για τις ανάγκες παρακολούθησης της υλοποίησης της στρατηγικής ΒΑΑ απαιτείται σε πρώτη
φάση η οριοθέτηση δύο επιπέδων λήψης αποφάσεων:
Α. το επίπεδο της Διοίκησης και η λήψη αποφάσεων (συλλογικά όργανα) και
Β. το επίπεδο των υπηρεσιών του Δήμου.
Πίνακας 19:
Αρμοδιότητες Αστικής Αρχής
Φορέας

Δήμος
Λαρισαίων

Ε.2

Θεσμικό
Πλαίσιο
Λειτουργίας

Αρμοδιότητες ως προς
Δράσεις του Σχεδίου ΒΑΑ

Ν.3463/2006
Ν. 3852/2010

• Εκπόνηση Οριστικών Μελετών
• Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης
• Υλοποίηση Διαγωνιστικών Διαδικασιών και Υλοποίηση
Δράσεων ως Δικαιούχος των αντίστοιχων Πράξεων
• Ενδιάμεσος Φορέας Σχεδίου ΒΑΑ
• Ως ενδιάμεσος φορέας συμμετέχει στην αξιολόγηση και
την Επιλογή των Πράξεων (δράσεων) του Σχεδίου ΒΑΑ
• Υπεύθυνος Φορέας Διοίκησης - Παρακολούθησης Σχεδίου
ΒΑΑ – Ετήσιες Εκθέσεις Προόδου (1ο Τρίμηνο κάθε
έτους)

Ρόλος Εταίρου

•
•

Επικεφαλής Συντονιστής,
Συμμετοχή στο
σχεδιασμό &
υλοποίηση
δράσεων

Οργάνωση και λειτουργία της Αστικής Αρχής, των
οργάνων και διαδικασιών διοίκησης

Ειδικά για την υλοποίηση του Σχεδίου ΒΑΑ Λάρισας και εφόσον αυτό εγκριθεί, ο
Δήμος ως Αστική Αρχή καλείται και θα αντιμετωπίσει όλες τις προβλεπόμενες
διαδικασίες ως Ενδιάμεσος Φορέας μετά την απαραίτητη διαβούλευση, συντονισμό
και συνεργασία με την ΕΥΔ ΕΠ της ΠΘ.
Ο Δήμος Λαρισαίων ως Αστική Αρχική διαθέτει την εξής οργανωτική δομή των Μονάδων του
- Υπηρεσιών και στελέχωση που θα εμπλέκονται ποικιλότροπα στην υλοποίηση του Σχεδίου
ΒΑΑ.
Ειδικότερα στο Σχεδιασμό και Υλοποίηση του ΒΑΑ οι βασικές εμπλεκόμενες μονάδες είναι:
1. Η Γενική Διεύθυνση, για τη γενική εποπτεία της Στρατηγικής ΒΑΑ
2. Η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, με ενεργό συμμετοχή του τμήματος
Σχεδιασμού και Στοχοθεσίας
3. Η Τεχνική Διεύθυνση, με ενεργό συμμετοχή του τμήματος
Υποστήριξης και
Προγραμματισμού, Οδοποιίας, Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, Ηλεκτρομηχανολογικών
έργων και Συντήρησης
4. Η Διεύθυνση Πρόνοιας, με ενεργό συμμετοχή για τα τμήματα Υποστήριξης Ερευνών και
Κοινωνικής Αρωγής και Πρόνοιας
5. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, με ενεργό συμμετοχή για τα τμήματα
Διεκπεραίωσης προμηθειών, Ταμείου και Λογιστηρίου
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6. Η Διεύθυνση Πολεοδομίας, με ενεργό συμμετοχή των τμημάτων πολεοδομικού
σχεδιασμού, τοπογραφικών και πολεοδομικών εφαρμογών
Με απόφαση δημάρχου ορίστηκαν τα υπηρεσιακά στελέχη από τα ανωτέρω τμήματα
που θα συμμετάσχουν στη διοίκηση, υλοποίηση και παρακολούθηση των έργων του
ΒΑΑ της Λάρισας. (αρ. απόφασης 2255/2017 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II)
Τα στελέχη του Δήμου Λαρισαίων διαθέτουν την επάρκεια, τα απαιτούμενα προσόντα και την
εμπειρία, καθώς έχουν υλοποιήσει με επιτυχία πλήθος συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Ο Δήμος Λαρισαίων διαθέτει πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ 1429 (02210015 TUV Austria Hellas) σε
θέματα:
- προγραμματισμός, σχεδιασμός και ωρίμανσης συγχρηματοδοτούμενων έργων, διενέργεια
διαγωνισμών παρακολούθηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων, πιστοποίηση
φυσικού αντικειμένου και οικονομική διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων.
1. Τεχνικά Έργα, επίπεδο 1
2. Προμήθειες και υπηρεσίες, επίπεδο 1
Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Στρατηγικής ΒΑΑ, καθώς και η παρακολούθηση των
πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο αυτής διενεργείται σύμφωνα με τις σχετικές
διαδικασίες του ΣΔΕ 2014 – 2020 από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΘ.
Σε κάθε περίπτωση δηλώνεται πως ο Δήμος Λαρισαίων ως Αστική Αρχή –
Ενδιάμεσος Φορέας θα προσαρμοστεί επιχειρησιακά για την εξυπηρέτηση της
Στρατηγικής του Σχεδίου, σύμφωνα με τον βαθμό εμπλοκής των Ενδιάμεσων
Φορέων που θα προσδιοριστεί από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας σε σχέση με
τα εγκεκριμένα Σχέδια ΒΑΑ του ΠΕΠ της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης που θα οριστεί από τις εθνικές ή περιφερειακές
αρχές και θα έχει τη δυνατότητα διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων, θα αναλάβει τη
διαχείριση των δράσεων για τις επενδυτικές προτεραιότητες 8iii, 8v, 9v, 3α του
ΒΑΑ.
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Εικόνα 20:

Οργανόγραμμα Δήμου Λαρισαίων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟ
ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΤΥΠΟΥ –
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ‐
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ –
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ –
ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
& ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Υ‐ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ &
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ
ΣΜΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΡΕΥΝΩΝ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΕΠ (ΙΣΑΡΙΘΜΑ ΜΕ ΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΚΕΠ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΑΥΤΩΝ)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
& ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ΕΡΓΩΝ –
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ &
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ &
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ &
ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Ε.Κ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΠΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Η/Μ ΕΡΓΩΝ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΖΩΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ‐
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΧΟΡΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ,
ΣΧΟΛΙΚΩΝ &
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
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Περιγραφή των οργανικών μονάδων και της στελέχωσης τους:
• Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συνοπτικά, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει την ευθύνη της μελέτης και εκτέλεσης έργων
και προμηθειών με κάθε τρόπο που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και που αφορούν:
(α) δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου, (β) έργα διαμόρφωσης υπαίθριων
κοινόχρηστων χώρων (π.χ. πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, αθλητικοί χώροι κλπ), (γ) την
αναστήλωση και ανάδειξη παραδοσιακών κτιρίων ή μνημείων της πόλης, (δ) τις μεγάλης
κλίμακας ολοκληρωμένες επεμβάσεις και επισκευές των δημοτικών εγκαταστάσεων, κτιρίων και
δημόσιων υπαίθριων χώρων, (ε) έργα οδοποιίας και λοιπά έργα υποδομής (οδοστρωμάτων,
κρασπεδορείθρων, πεζοδρομίων κλπ), (στ) τεχνικά έργα που έχουν σχέση με την κυκλοφορία
οχημάτων και πεζών (σχεδιασμός διατομών οδών, διαπλατύνσεων πεζοδρομίων, κυκλικών
κόμβων, σηματοδοτούμενων κόμβων, διαβάσεων πεζών, ποδηλατοδρόμων, χώρων στάθμευσης
παρά την οδό και εκτός αυτής, ελεγχόμενης στάθμευσης, έργα φωτεινής σηματοδότησης), (ζ)
ηλεκτρομηχανολογικά έργα, δίκτυα ασθενών ρευμάτων (τηλεπικοινωνίες, δορυφορικά κ.λ.π.),
έργα - εργασίες ηλεκτροφωτισμού, (η) τα σχολικά και δημοτικά κτίρια της πόλης που ανήκουν
στην αρμοδιότητα του Δήμου, καθώς και τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς.
Επιπλέον, επιμελείται όλων των θεμάτων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαρισαίων, όπως
προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ασχολείται με τις μικρής κλίμακας επείγουσες
επισκευές και συντηρήσεις των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου, την επισκευή
και συντήρηση οδοποιίας, ασφαλτικών κρασπεδορείθρων, πεζοδρομίων, τσιμεντοδρόμων,
κοινοχρήστων και αθλητικών χώρων κλπ., τη συντήρηση των χώρων πρασίνου και των
αρδευτικών εγκαταστάσεων των αθλητικών χώρων, καθαρισμός κοινόχρηστων χώρωνοικοπέδων (χόρτα, μπάζα κ.α), της τεχνικής υποδομής της ελεγχόμενης στάθμευσης και του
πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής, τη συντήρηση/επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού,
έργων & εγκαταστάσεων.
Έχει την ευθύνη προσδιορισμού ετήσιων και μεσοπρόθεσμων στόχων για την εκτέλεση νέων
τεχνικών έργων και μελετών στην περιοχή του Δήμου και του καθορισμού των προϋποθέσεων
υλοποίησης τους (χρονοδιάγραμμα, τεχνικός εξοπλισμός, ανθρώπινο δυναμικό, πόροι κλπ).
Υποβάλει προτάσεις για ένταξη χρηματοδότησης δημοτικών έργων σε χρηματοδοτούμενα
προγράμματα και παρακολουθεί την πορεία αξιολόγησης των προτάσεων χρηματοδότησης και
την εξέλιξη των έργων, σε συνεργασία με την Διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας
και των αρμόδιων Υπουργείων.
Η Διεύθυνση αποτελείται από τα κάτωθι τμήματα:
• Υποστήριξης & Προγραμματισμού
• Έργων - υποστήριξης δήμων
• Οδοποιίας
• Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
• Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Συντήρησης
• Συντήρησης Έργων
• Συντήρησης Σχολικών & Δημοτικών Κτιρίων
Το ανθρώπινο δυναμικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι 107 άτομα και
ειδικότερα 30 ΠΕ, 10 ΤΕ, 54 ΔΕ και 13 ΥΕ.
• Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συντάσσει τον προϋπολογισμό εκάστου έτους σε
συνεργασία με την Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και τον παρακολουθεί με όλες τις
αλλαγές κατά τη διάρκεια του έτους. Τηρεί τις διαδικασίες του διπλογραφικού λογιστικού
συστήματος, με τελικό στάδιο την κατάρτιση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης
τους έτους. Εκδίδει όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής αφού ελεγχθεί η νομιμότητα κάθε
δαπάνης και η ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό. Ασχολείται με την έκδοση των
μισθολογικών καταστάσεων, των κρατήσεων, των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας, των
βεβαιώσεων ενσήμων όλων των εργαζομένων και των αιρετών του Δήμου. Διαμορφώνει και
παρακολουθεί τα ταμειακά προγράμματα του Δήμου, με τη συνεχή παρακολούθηση των
υποχρεώσεων και των εισπράξεων. Διενεργεί τις πληρωμές στους δικαιούχους πολίτες και στους
εργαζόμενους του Δήμου, με αντίστοιχη απόδοση την κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που
αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα πληρωμής. Εισπράττει τις αντίστοιχες οφειλές προς το
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Δήμο, με έκδοση γραμματίων είσπραξης αφού παραλάβει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των
υπόχρεων και των αντίστοιχων οφειλομένων ποσών στο Δήμο κατά κατηγορία προσόδου από το
τμήμα Εσόδων. Εκδίδει και κοινοποιεί ατομικές προσκλήσεις προς τους οφειλέτες του Δήμου. Σε
περιπτώσεις μη εξόφλησης των οφειλών προς το Δήμο προβαίνει σε κατασχέσεις κινητών
πραγμάτων, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας. Ασχολείται με το διοικητικό και
διαδικαστικό μέρος ορισμένων προμηθειών και υπηρεσιών που γίνονται είτε με απευθείας
αναθέσεις είτε με διαγωνισμούς πρόχειρους ή ανοιχτούς με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας
νομοθεσίας. Παρακολουθεί την εκτέλεση κάθε εντολής, μέχρι και της παραλαβής των
παραγγελθέντων ειδών. Μεριμνά για τη σύσταση της λειτουργίας επιτροπών για την παραλαβή
των ειδών. Διενεργεί έρευνα αγοράς για την διαθεσιμότητα των ορισμένων ειδών που
ενδιαφέρουν το Δήμο και τη λήψη τιμής της προμήθειας. Παραλαμβάνει τα τιμολόγια από τους
προμηθευτές κι αφού τα καταχωρεί στο σύστημα τα διαβιβάζει με όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά στο τμήμα Λογιστηρίου για έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής.
Το ανθρώπινο δυναμικό της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών είναι 31 άτομα και
ειδικότερα 15 ΠΕ, 8 ΤΕ, 8 ΔΕ.
• Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, μέσω των τμημάτων της, διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο για το σύνολο των οργανωτικών μονάδων του Δήμου, Διοίκηση, Διευθύνσεις, Τμήματα και
Γραφεία. Οργανωτικά αποτελείται από τα εξής τμήματα:
• Σχεδιασμού – Στοχοθεσίας
• Διοίκησης
• Πληροφοριακών συστημάτων και επικοινωνιών
• Υποστήριξης μηχανογραφικών εφαρμογών
Η βασική της δραστηριότητα συνοψίζεται στα εξής:
Τμήμα Σχεδιασμού - Στοχοθεσίας
Επιστημονικοτεχνική υποστήριξη των πολιτικών οργάνων, των υπηρεσιών και των θυγατρικών
φορέων του Δήμου σε ζητήματα σχεδιασμού, παρακολούθησης, αξιολόγησης της δράσης του
Δήμου, οργάνωσης πόρων και διαδικασιών λειτουργίας, μέσω του Τμήματος Σχεδιασμού Στοχοθεσίας. Επίσης το τμήμα έχει την αρμοδιότητα σύνταξης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος 2015-2019 κατά το πρώτο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου 2015-2019 καθώς
και την κατ΄ έτος εξειδίκευση του στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης, τα οποία και επικαιροποιεί
αντίστοιχα με τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού.
Υποβολή προτάσεων και παρακολούθηση έργων στο ΠΕΠ Θεσσαλίας, τομεακά προγράμματα
υπουργείων καθώς και κοινοτικές πρωτοβουλίες και ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα.
Παρακολούθηση των ενταγμένων έργων που είχαν χρηματοδοτηθεί από τα τομεακά
επιχειρησιακά προγράμματα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και «Ψηφιακή Σύγκλιση». Συμμετοχή
σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). Προετοιμασία και συνεργασία με τις
υπηρεσίες του Δήμου και άλλους αρμόδιους φορείς για την νέα προγραμματική περίοδο 20142020.
Υλοποίηση σχεδιασμού πιστοποίησης και τήρησης συστήματος διαχειριστικής επάρκειας
Τμήμα Διοίκησης
Υποστήριξη λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (Τήρηση Πρακτικών συνεδριάσεων, Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου
αποφάσεων, κατάρτιση ημερήσιας διάταξης ανάρτηση αποφάσεων στη Διαύγεια, αποστολή
αποφάσεων προς έγκριση στην Γ.Γ.Π.Θ)
Τμήμα πληροφοριακών συστημάτων και επικοινωνιών
Εκπόνηση μελετών – ή τη διοίκησή τους, εφόσον ανατίθενται σε εξωτερικούς μελετητές, για την
σκοπιμότητα αυτοματοποίησης διαδικασιών μέσω της πληροφορικής, την ανάλυση συστημάτων,
την εκτίμηση των αναγκών για την εγκατάσταση και λειτουργία των μηχανογραφικών
εφαρμογών, την παραγωγή των προγραμμάτων, σε συνδυασμό με την επιλογή λειτουργικού
συστήματος και υλικού
– Εκπόνηση ή διοίκηση μελετών προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού σε λογισμικό ή/και
υλικό.
- Φροντίδα για τη συναρμογή και την ομαλή λειτουργία των μηχανογραφικών εφαρμογών που
δεν αναπτύσσει ο ίδιος ο Δήμος αλλά προμηθεύεται από τρίτους.
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- Εξασφάλιση των αποθηκευμένων πληροφοριών και προστασία τους από τυχόν δυνατότητες μη
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.
- Φροντίδα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του όλου μηχανογραφικού
συστήματος και την επίτευξη του μέγιστου βαθμού διαθεσιμότητάς του.
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά θέματα ασφάλειας των
πληροφοριών και τη φροντίδα για την τήρηση των διατάξεων που εκάστοτε ισχύουν.
- Εφαρμογή των διαδικασιών που αφορούν στην εφαρμογή και χρήση ψηφιακής υπογραφής
από τις Δημοτικές Υπηρεσίες. Συνεχής ενημέρωση για τις δυνατότητες που προσφέρουν οι
τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και τη διατύπωση εισηγήσεων με βάση την
ανάλυση κόστους – ωφελειών, για την χρήση τέτοιων τεχνολογιών από το Δήμο.
- Υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου για την επικοινωνία με άλλους φορείς μέσω
τεχνολογιών πληροφορικής.
- Υποστήριξη της λειτουργίας του ΜΑΝ Λάρισας.
- Επικοινωνία με τις ομόλογες διοικητικές ενότητες άλλων Δήμων για την από κοινού αξιοποίηση
της εμπειρίας και την προώθηση συνεργασιών σε προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος
Τμήμα υποστήριξης μηχανογραφικών εφαρμογών
- Φροντίδα για την εκπαίδευση των χρηστών των μηχανογραφικών εφαρμογών που
υποστηρίζονται από το σύστημα, καθώς και για την ενημέρωση όλου του προσωπικού σε θέματα
πληροφορικής. Εξασφάλιση της ύπαρξης λεπτομερούς και ενημερωμένης τεκμηρίωσης των
μηχανογραφικών εφαρμογών. Ανάπτυξη μικρών εφαρμογών που ενδέχεται να προκύψουν
ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου.
- Συνεχής ενημέρωση για τις δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών και τη διατύπωση εισηγήσεων με βάση την ανάλυση κόστους ωφελειών, για
την χρήση τέτοιων τεχνολογιών από το Δήμο.
- Τεχνική υποστήριξη για τη λειτουργία της διαδικτυακής πύλης του Δήμου και υποστήριξη των
χρηστών για την ενημέρωση της. Τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής των διατάξεων του
Ν.3861/10 περί διαφάνειας, και αντίστοιχα τεχνική υποστήριξη λειτουργίας της ΟΔΕ για το
πρόγραμμα «Διαύγεια». Τεχνική υποστήριξη του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας.
- Επικοινωνία με τις ομόλογες διοικητικές ενότητες άλλων Δήμων για την από κοινού αξιοποίηση
της εμπειρίας και την προώθηση συνεργασιών σε προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος.
Το ανθρώπινο δυναμικό της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού είναι 18 άτομα
και ειδικότερα 16 ΠΕ, 1 ΤΕ, 1 ΔΕ.
• Διεύθυνση Πρόνοιας
Υπεύθυνη για ζητήματα πρόνοιας και θέματα υγείας είναι η Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου.
Συνοπτικά, η Διεύθυνση παρέχει περίθαλψη καθώς και ψυχολογική – συναισθηματική –
οικονομική στήριξη των ατόμων με αναπηρία και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Οργανωτικά απαρτίζεται από τα κάτωθι τμήματα:
• Υποστήριξης Ερευνών & Κοινωνικής Αρωγής
• Πρόνοιας
• Υγείας
• Λειτουργίας ΚΑΠΗ
Αποδέκτες των υπηρεσιών της είναι οι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων, άτομα με αναπηρία,
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και ηλικιωμένοι, μέλη των ΚΑΠΗ.
Το ανθρώπινο δυναμικό της είναι 33 άτομα και ειδικότερα 5 ΠΕ, 12 ΤΕ, 11 ΔΕ και 5 ΥΕ.
• Διεύθυνση Πολεοδομίας
Υπεύθυνη για τα πολεοδομικά ζητήματα της πόλης της Λάρισας είναι η Διεύθυνση Πολεοδομίας
του Δήμου, η οποία απαρτίζεται από τα κάτωθι τμήματα:
• Τοπογραφικών & Πολεοδομικών Εφαρμογών
• Πολεοδομικού Σχεδιασμού
• Έκδοσης Αδειών Δόμησης
• Ελέγχου Κατασκευών
Συνοπτικά, η Διεύθυνση λειτουργεί ως εξής ανά τμήμα:
Τμήμα Τοπογραφικών & Πολεοδομικών Εφαρμογών
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Συνεργασία με τα Τμήματα των Διευθύνσεων Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για
ζητήματα προσωπικού, δαπανών, εσόδων, προμηθειών, προϋπολογισμού, Επιχειρησιακού
Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.
Τήρηση και διαχείριση αρχείου πολεοδομικών σχεδίων και διαταγμάτων, οικοδομικών αδειών και
κτηματολογίου δημοτικών ακινήτων, διοικητικών ορίων του Δήμου και των εγκεκριμένων
πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης ιδιοκτησιών λόγω ρυμοτομίας. Υλοποίηση
του σχεδίου πόλης δια της εξαγοράς ή της απαλλοτρίωσης ρυμοτομούμενων ακινήτων,
εκπροσώπηση του Δήμου με παράσταση στις Δικαστικές Αρχές, παροχή τεχνικής υποστήριξης
στην αγορά ακινήτων και την εκποίηση δημοτικών ακινήτων. Κατανομή τεχνικών μέσων και
ανθρώπινου δυναμικού της Διεύθυνσης στις επί μέρους δραστηριότητες και Τμήματα της
Διεύθυνσης. Παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες, οργανισμούς και άλλες υπηρεσίες για
θέματα της Δ/νσης. Ονοματοθεσία οδών, πλατειών και χαρακτηρισμός αγροτικών δρόμων.
Χορήγηση βεβαιώσεων για τις χρήσεις γης και την θέση ακινήτου ως προς το σχέδιο πόλης, τα
όρια των οικισμών και του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Παροχή γραμματειακών υπηρεσιών
στη Διεύθυνση. Ανάπτυξη, διόρθωση και ενημέρωση βάσεων δεδομένων των G.I.S.
(Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών). Συλλογή στοιχείων – βάσης δεδομένων ΚΟΣΕ.
Δημιουργία και χορήγηση χαρτών σχετικών με τα αντικείμενα της Διεύθυνσης. Εκτέλεση
τοπογραφικών εργασιών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης και παροχή σχετικής τεχνικής
υποστήριξης σε άλλες Δ/νσεις του Δήμου.
Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Διερεύνηση και καταγραφή αδυναμιών του δομημένου χώρου στην πόλη (σχετικά με τον
ρυθμιστικό / Πολεοδομικό / Οικιστικό σχεδιασμό). Εισήγηση προγραμμάτων επεμβάσεων του
Δήμου για τη βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά πολεοδομικά, οικιστικά θέματα. Εκπόνηση
ή επίβλεψη μελετών που αφορούν στην πολεοδομική και οικιστική ανάπτυξη της πόλης, με την
τροποποίηση/επέκταση του αντίστοιχου σχεδίου. Συνεργασίες με Υπηρεσίες και φορείς για την
από κοινού ρύθμιση θεμάτων πολεοδομικού, αστικού σχεδιασμού που απασχολούν την πόλη,
και την ανάπτυξη αντίστοιχων κοινών προγραμμάτων. Παροχή πληροφοριών για θέματα
πολεοδομικής ανάπτυξης της πόλης. Σύνταξη πράξεων αναλογισμού αποζημίωσης,
τακτοποίησης, προσκύρωσης λόγω ρυμοτομίας. Εκτέλεση και επίβλεψη τοπογραφικών εργασιών
για τις ανάγκες της Διεύθυνσης. Έλεγχος εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν
την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής. Σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής και διαγραμμάτων
διαμορφωμένης κατάστασης. Έλεγχος και εφαρμογή ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, των
εκτός σχεδίου αδειών επί του εδάφους και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν
γενικότερο χαρακτήρα. Επίβλεψη Τοπογραφικών, Χωροταξικών – Πολεοδομικών Μελετών και
διενέργεια διαγωνισμών ανάθεσης Μελετών. Αρίθμηση οικοδομών. Σύνταξη των πράξεων
εφαρμογής και επιμέλεια μεταγραφής ή καταχώρησής των στο Υποθηκοφυλακείο ή
Κτηματολόγιο. Προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισμένης περιοχής. Η σύσταση επιτροπής
για τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτων για την εισφορά σε χρήμα.
Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης
Παροχή πληροφοριών για την ορθή εφαρμογή του Ν.Ο.Κ. και των ειδικότερων διατάξεων που
σχετίζονται με την οικοδόμηση στα Διοικητικά όρια του Δήμου Λαρισαίων. Έλεγχος πληρότητας
φακέλων και Έκδοση Εγκρίσεων Δόμησης και Αδειών Δόμησης, έλεγχος όλων των μελετών
Εγκεκριμένων Αδειών Δόμησης και συναφούς χαρακτήρα πολεοδομικές αρμοδιότητες.
Βεβαιώσεις αρτιότητας και ρυμοτόμησης. Εγκρίσεις Εκτέλεσης Εργασιών Μικρής Κλίμακας.
Έγκριση εργασιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια Δόμησης είτε Έγκριση Εργασιών Μικρής
Κλίμακας και έγγραφη ενημέρωση στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα. Διενέργεια αυτοψιών για τη
διαπίστωση διάνοιξης των οδών. Εγκρίσεις για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών και σύνταξη
εγγράφων προς τη ΔΕΗ για ηλεκτροδότησή τους. Εγκρίσεις για κτίσματα προϋφιστάμενα του
1955 και του 1923, καθώς και αυτών που νομιμοποιήθηκαν ή τακτοποιήθηκαν με την κείμενη
νομοθεσία και διαδικασία ηλεκτροδότησής τους. Θεώρηση Οικοδομικών Αδειών και Αδειών
Δόμησης. Αναθεωρήσεις και Ενημερώσεις Εγκρίσεων και Αδειών Δόμησης Έλεγχο του σύννομου
εκδοθεισών Αδειών Δόμησης ή παλαιοτέρων Οικοδομικών Αδειών και την επιβολή διακοπής
εργασιών ή ανάκλησης Αδειών. Χορήγηση βεβαιώσεων για ηλεκτροδότηση- υδροδότηση
Δημοτικών Έργων, πλατειών, πάρκων κ.λ.π. Χορήγηση βεβαιώσεων νομιμότητας
καταστημάτων. Βεβαιώσεις για Α.Μ.Ε.Α. σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
Βεβαιώσεις μη υλοποίησης Αδειών Δόμησης, μη ύπαρξης κτίσματος εντός του οικοπέδου.
Βεβαίωση για ηλεκτροδότηση επαγγελματικού χώρου. Κοπή δένδρων σε κοινόχρηστους
χώρους. Αποφάσεις για Διατηρητέα Κτίρια. Αποστολή αρχιτεκτονικών μελετών και λοιπών
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στοιχείων. Διαβίβαση μελετών στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, στην αρμόδια υπηρεσία Φυσικού
Αερίου και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Θεώρηση όρων δόμησης για βιομηχανικά,
γεωργοκτηνοτροφικά κτίρια, κλινικές, νηπιαγωγεία κλπ. Χορήγηση άδειας δομικής ή μηχανικής
κατασκευής για εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά. Χορήγηση άδειας εγκατάστασης και
άδειας λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων
ανυψωτικών μηχανημάτων καθώς και ο έλεγχος λειτουργίας αυτών. Έγκριση και Άδεια Δόμησης
βιομηχανικών κτιρίων. Διεκπεραίωση αιτήσεων για έλεγχο των εργασιών που εκτελούνται με
άδεια δόμησης, διαβίβαση πορισμάτων ελεγκτών δόμησης και έκδοση Πιστοποιητικού
Ενεργειακής Απόδοσης. Καθορισμός των μεμονωμένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των
οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σε έξι (6) έτη από την έκδοση
της οικοδομικής άδειας ή της ανωτέρω απόφασης. Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας,
επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως
διδακτήριο. Έκθεση καταλληλότητας εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά ή
υπαίθριων ή μικτών. Εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και
χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών. Παροχή υποστήριξης σε άλλες
Υπηρεσίες Δόμησης του Νομού Λάρισας.
Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
Παροχή πληροφοριών για την κείμενη περί αυθαιρέτων νομοθεσία και για τις δυνατότητες
ένταξής τους στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες τακτοποίησης. Έλεγχος, καταγραφή και
χαρακτηρισμός αυθαίρετων κατασκευών στα διοικητικά όρια. Υπολογισμός και επιβολή
προστίμων ανέγερσης και διατήρησης με σύνταξη χρηματικών καταλόγων, για κατασκευή
αυθαιρέτων κτισμάτων. Εισήγηση και διαβίβαση ενστάσεων και αποφάσεων κατεδάφισης προς
τις αρμόδιες επιτροπές. Έλεγχος και επιβολή μέτρων προστασίας σε υπό ανέγερση οικοδομές.
Έλεγχος και εντοπισμός προβλημάτων υγιεινής σε κτίρια. Συνεργασία με Υπηρεσίες και Φορείς
για ζητήματα αυθαιρέτων κατασκευών. Αρχειοθέτηση και χρήση αρχείων των εντεταγμένων
κατασκευών στους νόμους περί αυθαιρέτων κτισμάτων. Έλεγχος αρχιτεκτονικών για την
εξαίρεση από κατεδάφιση και τήρηση της διαδικασίας. Διαχείριση αρχείου καταγεγραμμένων
αυθαιρέτων κατασκευών ως προς τις μεταβολές που επέρχονται σε αυτά.
Το ανθρώπινο δυναμικό της Διεύθυνσης Πολεοδομίας είναι 50 άτομα και ειδικότερα 32
ΠΕ, 14 ΤΕ, 4 ΔΕ
Ο Δήμος Λαρισαίων για να ολοκληρώσει πλήρως τις συνθήκες ωριμότητας και τις μελέτες των
προβλεπόμενων δράσεων του Σχεδίου ΒΑΑ (ειδικά αυτών των υποδομών) πέραν αυτών που θα
υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες του ή σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες και ίδιους
πόρους, θα αναζητήσει την απαραίτητη χρηματοδότηση από συμπληρωματικές πηγές, κυρίως
μέσω της Τεχνικής Στήριξης του ΕΤΠΑ από το ΠΕΠ της ΠΘ, κλπ.

(Προβλήματα που θα
πηγάσουν από αυτόν)

Επίπτωση

Α/Α

Περιγραφή
Κινδύνου

Πιθανότητα

Σε σχέση με την υλοποίηση του ολοκληρωμένου Σχεδίου ΒΑΑ Λάρισας καταγράφονται οι
συνήθεις αναμενόμενες και κρίσιμες πηγές προβλημάτων και κινδύνων που πιθανά να
επηρεάσουν τόσο την υλοποίηση των ίδιων των δράσεων, όσο και τις συνθήκες διαχείρισης που
αφορούν στο Δήμο ως Αστική Αρχή.
Για τα οριζόντια θέματα διαχείρισης, συντονισμού και υλοποίησης του Σχεδίου ΒΑΑ (ΣΒΑΑ)
χρησιμοποιείται η ασφαλής για Σχέδια αυτού του μεγέθους μέθοδος Προκαταρκτικής
Εκτίμησης & Ανάλυσης κινδύνων, μετά από brainstorming με την συμμετοχή όλων των
εμπλεκομένων στην ομάδα κατάρτισης του, τα αποτελέσματα της οποίας αποτυπώνονται στον
επόμενο πίνακα.

Προτεινόμενες Ενέργειες Αντιμετώπισης
(Προληπτικές & Κατασταλτικές)

Σελίδα 162 από 216

(Προβλήματα που θα
πηγάσουν από αυτόν)

Επίπτωση

Α/Α

Περιγραφή
Κινδύνου

Πιθανότητα
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Προτεινόμενες Ενέργειες Αντιμετώπισης
(Προληπτικές & Κατασταλτικές)

•
Επιχειρησιακός
Κίνδυνος:
Ανεπαρκής
ανταπόκριση στις
θεσμικές απαιτήσεις
που αφορούν στην
Αστική Αρχή ως
Ενδιάμεσο Φορέα
εφαρμογής ενός
ΣΒΑΑ

1

•

Μ

Υ

•
•
•

Κίνδυνος
Τεχνικών,
Νομικών &
Θεσμικών
προβλημάτων:
Εμφάνιση
ανυπέρβλητων
προβλημάτων ή
προβλημάτων που
απαιτούν ιδιαίτερα
χρονοβόρες
διαδικασίες
υλοποίησης
δράσεων που
οδηγούν σε
επανακαθορισμό
σημαντικών σημείων
της στρατηγικής
εφαρμογής του
ΣΒΑΑ (δράσεις
τεχνικού χαρακτήρα
υποδομών)

2

3

Κίνδυνος
(υπο)στελέχωσης:
Μερική αδυναμία σε
ανθρώπινους
πόρους συνολικής
υποστήριξης του
ΣΒΑΑ

•
•
•
Χ

Υ

•
•

•
Μ

Μ

Ενημέρωση & συνεχής επικουρική υποστήριξη της
Ομάδας Έργου ΣΒΑΑ
Συνεχής και συστηματική παρακολούθηση της
πορείας υλοποίησης του έργου από τον Υπεύθυνο
της Ομάδας Αξιολόγησης, σε συνεχή συνεργασία με
τα
Διευθυντικά
Στελέχη
των
αρμόδιων
εμπλεκόμενων υπηρεσιών
Έμφαση στη συνεργασία των επιμέρους υποομάδων και στον συντονισμό τους με την ΕΥΔ του
ΕΠ της ΠΘ και κάθε άλλο εμπλεκόμενο
Τήρηση όλων των κατευθύνσεων και οδηγιών
(Ευρωπαϊκών και εθνικών) για τον τρόπο
υλοποίησης του ΣΒΑΑ
Πραγματοποίηση επιτελικών τεχνικών συναντήσεων
με τους εμπλεκόμενους στο ΣΒΑΑ και την ΕΥΔ του
ΕΠ της ΠΘ

Προσαρμογή της στρατηγικής του ΣΒΑΑ
Συνεργασία στελεχών & κατά περίπτωση
εξωτερικών συνεργασιών
Καθυστέρηση στην ψήφιση καθεστώτος ενισχύσεων
για το ΕΚΤ
Καθυστέρηση στον ορισμό ΕΦΔ για τις δράσεις
κρατικών ενισχύσεων του ΕΚΤ
Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του πλαισίου για
την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και την
επιδότηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Κατά περίπτωση αξιοποίηση Συμβούλων Διαχείρισης
Έργων Περιφερειακής Ανάπτυξης & Μελετητών –
Εμπειρογνωμόνων μέσω λήψης Τεχνικής Βοήθειας
& ίδιων πόρων

Σελίδα 163 από 216

4

5

(Προβλήματα που θα
πηγάσουν από αυτόν)

Επιχειρησιακός
Κίνδυνος:
Έλλειψη
ενδιαφέροντος από
άτομα και
επιχειρήσεις (ΜΜΕ,
ΚΟΙΝΣΕΠ κ.α) της
περιοχής
παρέμβασης να
συμμετέχουν σε
προσκλήσεις
ενισχύσεων &
λοιπών
ωφελούμενων σε
δράσεις κατάρτισης
ή συμβουλευτικής
Επιχειρησιακός
Κίνδυνος:
Αδυναμία εύρεσης
κατάλληλων
κτηρίων για τη
στέγαση των
κοινωνικών
υποδομών

Χ

Χ

Επίπτωση

Α/Α

Περιγραφή
Κινδύνου

Πιθανότητα
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Προτεινόμενες Ενέργειες Αντιμετώπισης
(Προληπτικές & Κατασταλτικές)

•

Συνεχής συνεργασία με ΕΥΔ ΕΠ και τον ενδιάμεσο
φορέα που θα εγκατασταθεί στην ΠΘ για την
υποστήριξη των δράσεων ενίσχυσης, με στόχο την
προετοιμασία στοχευμένων προσκλήσεων
προσαρμοσμένες στο προφίλ των ΜΜΕ της περιοχής
παρέμβασης

•

Επιλογή εξειδικευμένων δράσεων κατάρτισης &
συμβουλευτικής, μέσω ερευνών πεδίου στους ίδιους
τους δυνητικούς ωφελούμενους

•

Προκαταρκτική διερεύνηση σχετικών εναλλακτικών
κτηρίων μπορεί να καλύψουν τις προϋποθέσεις για
την μετατροπή τους σε κτήρια κοινωνικών
υποδομών στην αρχική φάση υλοποίησης του
Σχεδίου ΒΑΑ

Μ

Υ
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Ζ.

Δράσεις
Δημοσιότητας
Αστικής Ανάπτυξης

Στρατηγικής

Βιώσιμης

Τόσο η Αστική Αρχή όσο και οι Δικαιούχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΒΑΑ Δήμου
Λαρισαίων έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν σειρά μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας,
όπως ρητά ορίζεται στα άρθρα 7, 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006.
Τα παρακάτω αποτελούν μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας, που σύμφωνα με τον
Κανονισμό αποτελούν το ελάχιστο των υποχρεώσεων της Αστικής Αρχής, όσον αφορά τον
τομέα της Προβολής και Δημοσιότητας του προγράμματος:
• Η υλοποίηση μιας εναρκτήριας εκδήλωσης με στόχο την ενημέρωση του κοινού για το
επιχειρησιακό πρόγραμμα.
• Η πραγματοποίηση ενημερωτικών δραστηριοτήτων όπου θα παρουσιάζονται τα επιτεύγματα
του επιχειρησιακού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο,
σημαντικών έργων (π.χ. ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, Δελτία Τύπου, εκθέσεις, παραγωγή
έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού καθώς και προβολή στα ΜΜΕ)
• Η δημοσιοποίηση του καταλόγου των δικαιούχων, των ονομασιών των πράξεων και του
ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται εφόσον απαιτείται (π.χ. στην επίσημη
ιστοσελίδα)
Εκτός από τις ενέργειες που είναι υποχρεωτικές, σύμφωνα με τον κανονισμό, προτείνονται και
άλλες ενέργειες που θα χρησιμοποιηθούν αναλόγως με τις ανάγκες, της κάθε δράσης του ΒΑΑ
Δήμου Λαρισαίων ως κατωτέρω:
• Συνεργασία με Σύμβουλο Δημοσιότητας
• Χρήση διαδικτύου
• Εκδηλώσεις – Ειδικές Δράσεις – ημερίδες κλπ
• Προωθητικό – Ενημερωτικό υλικό
• Δημοσιεύσεις σε ΜΜΕ
• Έρευνες κοινού
Αναλυτικότερα, τα εργαλεία περιγράφονται στη συνέχεια:
Σύμβουλος Δημοσιότητας
Ο Σύμβουλος μπορεί να εξειδικεύσει κατάλληλα τις δράσεις δημοσιότητας, να δημιουργήσει το
brand name για το ΒΑΑ της Λάρισας, να ορίσει κατάλληλο λογότυπο και δημιουργικά και να
υποστηρίξει επαρκώς την Αστική Αρχή στη δημοσιοποίηση του Προγράμματος. Μεγαλύτερη
έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κινητοποίηση των ωφελούμενων για να εξασφαλισθεί η
συμμετοχή τους σε δράσεις ΕΚΤ.
Internet - Ιστοσελίδα
Το διαδίκτυο θα αποτελέσει το βασικό επικοινωνιακό εργαλείο καθ’ όλη τη διάρκεια του ΒΑΑ.
Στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων μπορεί να περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων:
• λεπτομερής παρουσίαση του προγράμματος ΒΑΑ
• λεπτομέρειες για τις διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος ΒΑΑ
• σύνδεσμοι με χρήσιμες ιστοσελίδες τόσο της Ε.Ε. όσο και των Εθνικών Αρχών, Φορέων και
Οργανισμών
Εκδηλώσεις – Ειδικές δράσεις
Ανάλογα με τους στόχους, θα απευθύνονται σε εξειδικευμένο ή σε ευρύ κοινό, ενώ με
κατάλληλες επικοινωνιακές μεθόδους θα εξασφαλίζεται η συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Οι
δράσεις αυτές μπορεί να είναι
• Ημερίδες - Συνέδρια – Εκθέσεις
•

Ενημερωτικά Σεμινάρια

•

Ενημερωτικές συναντήσεις με δημοσιογράφους και άλλα ειδικά κοινά

Ηλεκτρονικό υλικό
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Infovideo: Πρόκειται για ενημερωτικά βίντεο - ντοκιμαντέρ σε επιλεγμένα έργα
όπου
δικαιούχοι καταθέτουν τις προσωπικές τους μαρτυρίες. Η προβολή των info video από την
τοπική τηλεόραση εξασφαλίζει την ενημέρωση του ευρέως κοινού και η ειδησεογραφική κάλυψη
την αντικειμενικότητα της παρουσίασης.
Νewsletters: Τα ενημερωτικά δελτία αποτελούν μία σταθερή περιοδική πηγή πληροφόρησης
στην οποία είναι δυνατόν να ανατρέξει το κοινό ή τα ΜΜΕ για να παρακολουθούν την εξέλιξη
του Προγράμματος BAA. Η ιστοσελίδα του προγράμματος θα φιλοξενεί ηλεκτρονικές εκδόσεις
των ενημερωτικών δελτίων στις οποίες θα έχουν πρόσβαση οι πολίτες μέσω της εγγραφής τους
ως συνδρομητές.
Προωθητικό Υλικό
Η παραγωγή και διανομή προωθητικού υλικού έχει αποδειχθεί από την προηγούμενη εμπειρία
ότι έχει άμεση ανταπόκριση και μεγάλη αποδοχή από το ευρύ κοινό και λειτουργεί θετικά στην
προσπάθεια για εξοικείωση με το Πρόγραμμα και τη συμβολή της Ε.Ε. Για το σκοπό αυτό μπορεί
να διανεμηθεί σε στοχευμένες εκδηλώσεις ή εκδηλώσεις ανοικτού χώρου υλικό, όπως: block,
folder, στυλό, t-shirts, καπέλα, κονκάρδες (pins), usb, τσάντες κ.α. που όλα θα φέρουν το
σήμα, το λογότυπο, το μήνυμα και τα χρώματα του BAA
Τηλεόραση – Ραδιόφωνο - Τύπος
Η συμμετοχή στελεχών της Αστικής Αρχής ή/και των δικαιούχων σε εκπομπές διαλόγου στο
ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, ρεπορτάζ από διάφορες ενημερωτικές εκδηλώσεις του
Προγράμματος, επισκέψεις σε έργα, διαφημιστικά σποτ, καταχωρήσεις στον τοπικό κυρίως τύπο,
είναι μερικοί από τους σημαντικότερους τρόπους προβολής του προγράμματος ΒΑΑ στα τοπικά περιφερειακά και εθνικά ΜΜΕ.
Έρευνες Κοινού
Σε συνεργασία με την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, η Αστική Αρχή θα διεξάγει συντονισμένα
έρευνες κοινού, σε στατιστικό δείγμα των πολιτών της περιοχής παρέμβασης, με στόχο την
εκτίμηση κάθε φορά της γνώσης που έχει δημιουργηθεί στο κοινό σχετικά με το πρόγραμμα και
τους στόχους του.
Πίνακας 20:
Προϋπολογισμός δράσεων δημοσιότητας
Κατηγορία δράσης

1 κεντρική απολογιστική εκδήλωση
Καταχωρήσεις σε έντυπα εφημερίδες
3 tv spot
3 radio spot
banners
Folder, στυλό, μπλοκ, έντυπο υλικό-Εκτυπώσεις ενημερωτικών
φυλλαδίων
Οργάνωση Εκδηλώσεων / Επιτροπές / Ημερίδες
Σύμβουλος Δημοσιότητας
Έρευνες κοινού
Ιnfo-video
Σύνολο

Προϋπολογισμός
(σε €)

10.000
14.000
12.000
6.000
1.000
28.000
20.000
20.000
8.000
9.000
128.000

Οι δράσεις δημοσιότητας προτείνεται να χρηματοδοτηθούν από την Τεχνική Βοήθεια του
ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-20, σε συνέχεια ξεχωριστής πρόσκλησης που θα εκδώσει η
Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Θεσσαλίας με δικαιούχο την Αστική Αρχή του Δήμου Λαρισαίων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Υλικό διαβούλευσης
Δελτία Τύπου
ο

1 Δελτίο Τύπου
Σε διαβούλευση η πρόταση του Δήμου Λαρισαίων για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης
Προτείνονται έργα και δράσεις/ενέργειες συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατ. ευρώ, για ένταξη
στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Απ. Καλογιάννης: Οι παρεμβάσεις στην τρέχουσα δημοτική περίοδο ενδέχεται να φτάσουν και
τα 40 εκατ. ευρώ
Την εκτίμηση ότι τα επόμενα χρόνια και στον χρονικό ορίζοντα της τρέχουσας δημοτικής
θητείας, μπορούν να διατεθούν για την υλοποίηση έργων στο Δήμο Λαρισαίων,
πόροι
συνολικού ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, εξέφρασε ο δήμαρχος Απόστολος Καλογιάννης.
Στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για τη έναρξη της διαβούλευσης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Λαρισαίων, που θα προταθεί για ένταξη στο σχετικό Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΣΠΑ 2014-2020), ο κ. Καλογιάννης
αναφέρθηκε επιγραμματικά και στο γενικότερο σχεδιασμό που τίθεται σε εφαρμογή τους
αμέσους επόμενους μήνες και στοχεύει στην υλοποίηση σημαντικών έργων και δράσεων.
Σημειώνεται ότι η αναφορά σε υλοποίηση έργων ύψους 40 εκατ. ευρώ, αφορά όλες τις πηγές
χρηματοδότησης (ΠΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας, τομεακά προγράμματα, έργα από ιδίους πόρους
του Δήμου κ.α.).
Όπως τόνισε ο κ. Καλογιάννης «βρισκόμαστε σε μια σημαντική χρονική περίοδο, εξαιτίας της
διαδικασίας των προσκλήσεων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας
Θεσσαλίας και ειδικότερα για το πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την οποία η
δημοτική αρχή και οι υπηρεσίες του Δήμου προετοιμάζονται εδώ και ένα χρόνο. Ιδιαίτερη
αναφορά έκανε και στην οικονομική κατάσταση του Δήμου Λαρισαίων, με τα ταμειακά διαθέσιμα
των 22 εκατ. ευρώ, να επιτρέπουν την υλοποίηση των σχεδιασμών της δημοτικής αρχής.»
Ειδικότερα, σε ότι αφορά στις προτάσεις του Δήμου για ένταξη στο πρόγραμμα Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, ο κ. Καλογιάννης σημείωσε πως η πρόταση του Δήμου θα έχει προϋπολογισμό
ύψους 17 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ κεντρικοί στόχοι των προτεινόμενων έργων θα είναι η
αναβαθμισμένη την εικόνα του αστικού της περιβάλλοντος με έμφαση στη βιώσιμη αστική
κινητικότητα, με σεβασμό της ιστορίας και του Πολιτισμού της, καθώς και των καλλιτεχνικών
και δημιουργικών φορέων της πόλης, με σεβασμό στα δικαιώματα των κατοίκων και των
επισκεπτών της, με κοινωνική συνοχή και ευκαιρίες ένταξης στην κοινωνική και οικονομική ζωή
της πόλης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, με δυνατότητες ενθάρρυνσης της ανάπτυξης
και επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας στην δημιουργική και
πολιτιστική βιομηχανία, στην καλλιτεχνική δημιουργία και στην κοινωνική επιχειρηματικότητα.
Σύμφωνα με το πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος ο Δήμος Λαρισαίων έπρεπε να
επιλέξει μια συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης, στην οποία θα υλοποιηθούν τα έργα και οι
δράσεις. Η συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει το ευρύτερο κέντρο της πόλης έως
τον δακτύλιο της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου και τις σιδηροδρομικές γραμμές (συνοικίες Αγ.
Αχιλλείου, Αγ. Σαράντα, Αγ. Νικολάου) καθώς και την περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού και
την συνοικία της Νέας Σμύρνης.
Όπως τονίστηκε πρόκειται για μία από τις πλέον
πυκνοκατοικημένες και πυκνοδομημένες περιοχές της πόλης με έλλειψη κοινόχρηστων χώρων
και πρασίνου. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει σημαντικό κυκλοφοριακό πρόβλημα, πρόβλημα
στάθμευσης και περιβαλλοντικής υποβάθμισης στους δημόσιους υπαίθριους αστικούς χώρους.
Επίσης, αναφέρθηκε πως η περιοχή, ως τμήμα της πόλης που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα
ανεργίας, κατοικείται από πληθυσμό με εισόδημα σε φθίνουσα τάση ενώ στην συνοικία της Νέας
Σμύρνης υπάρχει σημαντικός πληθυσμός ΡΟΜΑ.
Ειδικότερα, ως βασικοί επιχειρησιακοί στόχοι της στρατηγικής περιγράφεται:
• η αναβάθμιση της ταυτότητας και της εικόνας της πόλης, η ανάδειξη της πολιτιστικής
δημιουργίας σε συνεργασία με τους φορείς του πολιτισμού και την ενθάρρυνση της
καλλιτεχνικής δημιουργίας
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•
•

•

•

η βιώσιμη κινητικότητα της πόλης, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και παράλληλα την
εικόνα της πόλης
η βελτίωση των συγκοινωνιακών – κυκλοφοριακών συνθηκών της πόλης, της
προσβασιμότητας όλων των χρηστών, με δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, ποδηλατοδρόμους
και πεζοδρόμους.
η ανάκτηση και στήριξη της κοινωνικής συνοχής, της κοινωνικής δικαιοσύνης και
αλληλεγγύης, δηλαδή η βελτίωση της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης σε
ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες.
Η προαγωγή δράσεων κοινωνικής οικονομίας σε τομείς που συνδέονται με το όραμα του
ΒΑΑ

Αναλυτικά, σε ότι αφορά στην υλοποίηση συγκεκριμένων έργων, (με εξειδίκευση ανά
επενδυτική προτεραιότητα, όπως ορίζεται από το πρόγραμμα) ο Δήμος Λαρισαίων θα προτείνει
τα εξής:
• την δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών,
• Σύστημα διαχείρισης πεζοδρόμων
• Ανάπλαση περιοχής τάφρου Ι1
• την ολοκλήρωση του προσκηνίου πολιτισμού (Θέατρο ΟΥΗΛ)
• Δημιουργία σημείου πολιτιστικού διασύνδεσης – Γενί Τζαμί
• Δρόμους ήπιας κυκλοφορίας
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τα παραπάνω έργα ανέρχεται στα 11,5 εκατ. ευρώ, με το
δήμαρχο Απόστολο Καλογιάννη να σημειώνει πως ειδικά για το Θέατρο ΟΥΗΛ, έχει δηλωθεί στη
διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ότι ο δήμος διατίθεται να διαθέσει κονδύλια από
ιδίους πόρους για την ολοκλήρωσή του. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία
της μελέτη το κόστος αποπεράτωσης του έργου ανέρχεται στα 8 εκατ. ευρώ, με το Δήμο να
ζητάει από το σχέδιο ΒΑΑ τα 5 εκατ., ώστε να συμπληρώσει από ιδίους πόρους τα υπόλοιπα 3
εκατ. ευρώ. Μάλιστα, ο κ. Καλογιάννης ειδικά για «Προσκήνιο Πολιτισμού» τόνισε ότι η
ολοκλήρωσή του θα συμπληρώσει και σε μεγάλο βαθμό θα ολοκληρώσει τις πολιτιστικές
υποδομές της πόλης, ενώ υπογράμμισε ότι το νέο θέατρο θα μπορεί να φιλοξενήσει ιδιαίτερα
σημαντικές παραγωγές κάθε είδους πολιτιστικής δραστηριότητας.
Επίσης, σε ότι αφορά στον ειδικό στόχο του προγράμματος για την αναβάθμιση και συμπλήρωση
των κοινωνικών δομών θα προταθούν τα εξής έργα/δράσεις.
• Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης
• Βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ
• Αναβάθμιση και εξοπλισμός ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ
• Παιδική χαρά ΑΜΕΑ
• Διαμόρφωση και εξοπλισμός ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ
• Δομή παροχής υπηρεσιών αστέγων
• Δομή ψυχοκοινωνικού κέντρου
• Κέντρα κοινωνικής και οικογενειακής στήριξης
• Επέκταση και αναβάθμιση δημοτικού λαχανόκηπου
• Δημιουργία δομής παροχής συσσιτίου
• Κοινωνικό Πολυϊατρείο
• Δημιουργία κέντρου πρόληψης (εργαστήρι ζωής)
• Διαμόρφωση και εξοπλισμός κέντρου κοινότητας / παραρτήματος / πολιτιστικού κέντρου
ΡΟΜΑ
• Αναβάθμιση διαμόρφωση και εξοπλισμός κοινωνικών υποδομών
• Τεχνικές Μελέτες κοινωνικών δομών
Το ποσό για το συγκεκριμένα έργα ανέρχεται στα 2,3 εκ ευρώ, ενώ άλλα τόσα (2,3 εκατ.)
αφορούν δράσεις για τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες.
Τέλος, προτείνεται η ένταξη δράσεων και ενεργειών ύψους 950.000 ευρώ για την αύξηση της
απασχόλησης συμπεριλαμβανόμενης και της αυτοαπασχόλησης με στόχευση σε καινοτόμες
επιχειρήσεις.
Διαδικασία Διαβούλευσης
Σε ότι αφορά στην απαιτούμενη διαβούλευση επί των προτάσεων το πρόγραμμα έχει ως εξής:
• Παρασκευή 2/9 Διαβούλευση με παραγωγικούς φορείς.
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• Τρίτη 6/9 Διαβούλευση με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς.
• Πέμπτη 8/9 Συζήτηση στην Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Λαρισαίων
• Πέμπτη 15/9 Συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λαρισαίων
Στη συνέντευξη παρέστησαν επίσης ο αναπληρωτής δήμαρχος κ. Γιώργος Σούλτης, οι
αντιδήμαρχοι Δημ. Δεληγιάννης και Δημ. Μαβίδης, η γενική διευθύντρια του Δήμου κ. Ευαγ.
Γιοβρή και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού κ. Αρ. Κωστούλας.
Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς αλλά και τον κάθε πολίτη να ανταποκριθεί στη
διαδικασία της διαβούλευσης και να μας υποβάλλει ιδέες και απόψεις στα παρακάτω e-mail:
plan@larissa-dimos.gr, texerg@larissa-dimos.gr
2ο Δελτίο Τύπου
Παρέμβαση του Δημάρχου Λαρισαίων στο πλαίσιο της διαβούλευσης με εκπροσώπους
παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Λάρισας για το ζήτημα του Σχεδίου
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
Τη βεβαιότητά του ότι η πόλη της Λάρισας μπορεί, τα αμέσως επόμενα χρόνια, να βελτιώσει
σημαντικά τη μορφή της, εξέφρασε ο δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης, σε διάρκεια
παρέμβασής του στο πλαίσιο της διαβούλευσης το Δήμου Λαρισαίων με εκπροσώπους
παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Λάρισας, για το ζήτημα του Σχεδίου Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης.
Ως γνωστόν, η πρόταση του Δήμου Λαρισαίων για τα προτεινόμενα έργα και δράσεις,
παρουσιάστηκε την περασμένη Τετάρτη, ενώ μέχρι τα μέσα του μηνός θα πρέπει να έχει
διαμορφωθεί η τελική πρόταση.
Στην παρέμβασή του ο κ. Καλογιάννης, τόνισε πως οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τη βασική θέση
της δημοτικής αρχής, ότι η Λάρισα μπορεί να βρεθεί στην αφετηρία ενός άλματος και στην
έναρξη υλοποίησης ενός σχεδιασμού που αφορά στην εξέλιξη του Δήμου για την επόμενη
δεκαπενταετία. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε ως ευνοϊκή τη συγκυρία της έναρξης του νέου
ΕΣΠΑ, σε συνδυασμό με τα υγιή οικονομικά του Δήμου Λαρισαίων.
Σε ό,τι αφορά στη διαδικασία της διαβούλευσης υποστήριξε ότι πέρα από τον τυπικό χαρακτήρα
της υπόθεσης, η δημοτική αρχή επιζητά όχι μόνο τη συνεχή και ανοικτή διαβούλευση με τους
φορείς, αλλά και τη συνέργεια στην υλοποίηση δράσεων.
Σημειώνεται ότι η διαβούλευση θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες και θα ολοκληρωθεί στη
συνεδρίαση της επιτροπής Διαβούλευσης την ερχόμενη Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου, στη 1 το
μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ θα ακολουθήσει περίπου
στις 15 Σεπτεμβρίου συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη χθεσινή διαδικασία μετείχαν εκπρόσωποι παραγωγικών και επιστημονικών φορέων. Μεταξύ
αυτών συμμετείχαν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Δ. Αδάμ, ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχ.
Νταβέλης, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου κ. Δημ. Κατσαρός, ο πρόεδρος
ΤΕΕ
Κεντροδυτικής Θεσσαλίας κ. Β. Τσιώνας, ο πρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ.

Πρόσκληση Φορέων
Στο πλαίσιο των δύο θεματικών διαβουλεύσεων προσκλήθηκαν οι
κάτωθι παραγωγικοί, πολιτιστικοί και κοινωνικοί φορείς:
1η Διαβούλευση
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Αστικό ΚΤΕΛ Λάρισας
Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας
Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας
Ένωση Επιχειρήσεων Διαφήμισης &
Επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας

2η Διαβούλευση
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Artfools Διεθνές Κινηματογραφικό
Φεστιβάλ Λάρισας - Διαδικτυακό
περιοδικό Τέχνης και Πολιτισμού
Artivistas - Μη Κυβερνητική
Οργάνωση
Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας Μορφωτικό Τμήμα Γαλλικής
Πρεσβείας
Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχεία
Νομού Λάρισας
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1η Διαβούλευση

2η Διαβούλευση

Ένωση Ξενοδόχων Λάρισας

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
"ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΑΣ"

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας Ψυχιατρική Κλινική

Επιμελητήριο Λάρισας

Δημοτική Βιβλιοθήκη

ΟΑΕΔ

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας
Ομοσπονδία Επαγγελματιοβιοτεχνών
και Εμπόρων Λάρισας
Ομοσπονδία Επαγγελματιοβιοτεχνών
και Εμπόρων Λάρισας
Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων
και Βιομηχανιών
Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων
και Βιομηχανιών
Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών
(ΕΣΥΝΕ) Λάρισας
ΤΕΕ Ε.Α. Λάρισας (Α & Β Βαθμίδας)

Δημοτική Σχολή Μπαλέτου Λάρισας
Δημοτικό Ωδείο Λάρισας
Δημοτικός Κουκλοθίασος
"Τιριτόμπα" Κώστας Χατζηανδρέου
- Σοφία Φουτζοπούλου

Περιφερειακή Διεύθυνση Α'θμιας και
Β'θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Ένωση Βιβλιοπωλών Λάρισας

Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με
Αναπηρία Θεσσαλίας

Ένωση Λογοτεχνών Συγγραφέων
Λάρισας
Επιστημονική Επιτροπή Αρχαίου
Θεάτρου Λάρισας
Εργαστήρι Παραδοσιακής και
Λαϊκής Μουσικής "ΜΕΛΩΔΙΑ"

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής &
Δυτικής Θεσσαλίας

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας /
Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Θεσσαλίας

ΚΕΘΕΑ - Πολιτιστικές ομάδες

Σωματείο Ιδιοκτητών Καφετεριών &
Καφέ Μπαρ Ν. Λάρισας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Θεσσαλίας
Περιφερειακή Διεύθυνση Α'θμιας και
Β'θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας ΣΑΔΑΣ Σύλλογος Αρχιτεκτόνων
Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών
Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας
1ο ΙΕΚ Λαρισας
2ο ΙΕΚ Λάρισας
ΙΝΕ ΓΕΣΕΕ
ΚΕΚΤΣΕΒΕΕ

Πανθεσσαλικός Σύλλογος Αναπήρων
Πολιτών
Πανθεσσαλικός Σύλλογος Ατόμων με
Διαβήτη

Κέντρο Λαογραφικών Ερευνών
(ΚΕ.Λ.Ε.)
Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο
Λάρισας
Λύκειο Ελληνίδων Λάρισας

Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με
Αναπηρία Θεσσαλίας
1ο ΙΕΚ Λαρισας
2ο ΙΕΚ Λάρισας
ΑΡΙΣΤΕΥΣ - Κέντρο Προστασίας
Ατόμων με Αναπηρίες
ΑΡΙΣΤΕΥΣ - Κέντρο Προστασίας
Ατόμων με Αναπηρίες - Κοινωνική
Υπηρεσία
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας - Κέντρο
Ψυχικής Υγείας
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Κοινωνική Υπηρεσία
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας - Ξενώνας
"ΑΡΓΙΣΣΑ"

ΜΕΝΤΟΡΕΣ (The Μentores Team) Αστικός Κοινωνικός Συνεταιρισμός
για την Προώθηση του Πολιτισμού,
του Τουρισμού και της Εκπαίδευσης
- ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

ΔΗΚΕΛ (Βοήθεια στο Σπίτι)

Μικροί Ήρωες – ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

ΔΗΚΕΛ (Βρεφονηπιακός Σταθμός
ΠΠΓΝΛ)

Μορφωτικός Εκπολιτιστικός
Σύλλογος Αβέρωφ «ΘΕΤΤΑΛΟΣ»

ΔΗΚΕΛ (Ιατροκοινωνικό Κέντρο)

Μουσικός Σύλλογος Λάρισας

ΔΗΚΕΛ (Κέντρο Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών)

Πανελλήνια Ομοσπονδία
Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων
Πανθεσσαλικός Σύλλογος
Καλαρρυτινών "ΟΙ ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ"
Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών
ν. Λάρισας
Πολιτιστικός Σύλλογος Μυστιωτών
Καππαδοκίας «Ο ΑΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»

Δημοτικό Γηροκομείο Λάρισας
Διεύθυνση Α'θμιας Εκπαίδευσης
Λάρισας
Διεύθυνση Β'θμιας Εκπαίδευσης
Λάρισας
ΔΥΠΕ Θεσσαλίας

EΠΠΕΚ

Σύλλογος Ποντίων Λάρισας

Εθελόντριες Ερυθρού Στυαρού
Νοσηλευτικής Κοινωνικής Πρόνοιας

EΠΠΕΚ

Σύλλογος Φίλων Διαχρονικού
Μουσείου Λάρισας

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Σύνδεσμος Φιλολόγων ν. Λάρισας

Ενεργοί Πολίτες Λάρισας
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1η Διαβούλευση

2η Διαβούλευση
Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου
(ΣΜΟΥΘ)

Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας

Σωματείο εικαστικών Λάρισας ”8”

Θεσσαλοί Πολίτες του Κόσμου

Φίλοι του Μουσείου Εθνικής
Αντίστασης Λάρισας

ΙΝΕ ΓΕΣΕΕ

Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας

Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισας

Φωτογραφική Ομάδα f+

ΚΑΚΕ (Πανελλήνιος Σύλλογος Άμεσης
Κοινωνικής Παρέμβασης για Παιδιά)
ΚΕΘΕΑ - Εθελοντές
ΚΕΘΕΑ - Πολυδύναμο Διαγνωστικό
ΚΕΘΕΑ "ΕΞΟΔΟΣ"
ΚΕΘΕΑ "ΕΞΟΔΟΣ" - Συμβουλευτικός
Σταθμός Ν. Λάρισας
Κέντρο Πιστοποίησης της Αναπηρίας
Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο
"ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ"
Σύλλογος "ΙΑΣΩ"
Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και
Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ν. Λάρισας
"Ο ΚΥΚΝΟΣ"
Σύλλογος Δασκάλων & Νηπιαγωγών
Λάρισας
Σύλλογος Καρδιοπαθών Λάρισας
Σύλλογος Καρκινοπαθών Λάρισας
Σύλλογος Πολυτέκνων Λάρισας &
Περιχώρων
Σύλλογος Μονογονεϊκών Γυναικών
Σύλλογος Οικογένειας Θεραπευτικής
Κοινότητας "ΕΞΟΔΟΣ"

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Στην Λάρισα σήμερα 8 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η
Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ Α.Π. 56047/01-09-2016
πρόσκληση του Προέδρου αυτής Δημάρχου Λαρισαίων κ. Απόστολου Καλογιάννη, η οποία έγινε σύμφωνα με τους
ορισμούς του άρθρου 76 του Ν. 3852/7-6-2010.
'Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ:
1) Νικόλαος Παπαγεωργίου – Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ, 2) Ιωάννης Σίνης
– Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχάνων ΣΘΕΒ, 3) Δημήτρης Μιμής – Σύλλογος Ελλήνων Μηχ/κων
Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας, 4) Βασιλική Βαζιτάρη –
Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος, 5) Κωνσταντίνος Σαπουνάς – Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων
Ανώτατων Σχολών Νομού Λάρισας, 6) Αναστάσιος Γούσιος – Ένωση Επιχειρήσεων Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κ.
Ελλάδας, 7) Ειρήνη Παπαϊωάννου – Ένωση Ξενοδόχων Λάρισας, 8) Ελένη Αξιόγλου – Σύλλογος Επαγγελματιών
Γυναικών Ν. Λάρισας, 9) Σπύρος Δράκος, Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Τοπικό Τμήμα Λάρισας, 10)
Λαμπρονίκου Μαρίνα – Ειδικό Τεχνικό εργαστηριακό προσωπικό ΤΕΙ Θεσσαλίας, 11) Αθανάσιος Πατσιούρας –
Πανθεσσαλικός Σύλλογος Αναπήρων πολιτών, 12) Τσιουλάκης Ράλλης – Περιφερειακή Ομοσπονδία ατόμων με
αναπηρία, 13) Χρύσα Βουλγαράκη – Μορφωτικό Τμήμα Γαλλικής Πρεσβείας «Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας», 14) Ελένη
Λιάγκουρα και Γιώργος Τσιαπλές – Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας, 15) Χρήστος Γενιτσεφτσής – ΕΣΥΝΕ Θεσσαλίας
Σύνδεσμος νέων επιχειρηματιών, 16) Σπυρίδων Βαλιώτης – Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα
Θεσσαλίας, 17) Ιωάννης Κατσαούνης – Σύλλογος Μηχ/κων Τεχνικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων
Υπαλλήλων (ΣΥ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.) Λάρισας Μαγνησίας, 18) Κατερίνα Κόσσυβα – ΔΡΥΑΣ Σωματείο για το Περιβάλλον και
τον Πολιτισμό, 19) Χρήστος Παναγούλης – Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας, 20) Χρήστος Μπραζιώτης και Φαίδρα
Γκαγκά – Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας, 21) Χρήστος Αναστόπουλος – Μορφωτικός, Εκπολιτιστικός & Εξωραϊστικός
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Σύλλογος Τερψιθέας, 22) Δημήτρης Ιωαννίδης – Ένωση Ελλήνων Φυσικών Παράρτημα Λάρισας, 23) Βασίλης
Καλαϊτζίδης – πολίτης από κλήρωση, 24) Τσιαπλές Γιώργος – πολίτης από κλήρωση, 25) Δημήτρης Τσιανής – πολίτης
από κλήρωση, 26) Βασίλης Τσιάρας – πολίτης από κλήρωση,
και δεν προσήλθαν εκπρόσωποι από:
1) Ανωτέρα Βυζαντινή Σχολή, 2) Σύλλογο γονέων 6ου Γυμνασίου Λάρισας, 3) Χ.Ε.Ν. Λάρισας, 4) Ελληνικός
Ερυθρός Σταυρός Περιφερειακό Τμήμα Λάρισας, 5) Σύλλογος Καρδιοπαθών Ν. Λάρισας «Ο Άγιος Παντελεήμων», 6)
Επιστημονική ένωση τεχνολογικής εκπαίδευσης μηχανικών, 7) Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας «Ο Ιπποκράτης», 8)
Ένωση σωματείων πετοσφαίρισης κεντρικής Ελλάδας, 9) Σύλλογος φίλων Πηνειού και παραποτάμιου πολιτισμού, 10)
Περιφερειακό Ινστιτούτο εργασίας / Γενική Συνομοσπονδία εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ/ΓΣΣΕ), 11) Σύλλογος
Εκπαιδευτικού προσωπικού ΤΕΙ Θεσσαλίας, 12) Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας Ν.Π.ΔΔ., 13) Ομοσπονδία
Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων Λάρισας, 14) Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Λάρισας ΕΛΜΕ Ν. Λάρισας
15) Απόστολος Παπαπαρίσης, 16) Ελένη Βογιατζή, 17) Γιώργος Φλέγγας, 18) Ιωάννης Λίταινας 19) Φαίδων
Ζάμπουρας, 20) Απόστολος Γερόπουλος 21) Γεώργιος Βλαχούλης, 22) Γεωργία Οικονόμου 23) Δημήτρης Πατσιούρας
(μέλη 16 έως 24 πολίτες από κλήρωση).
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι κ. κ.:
Ευστάθιος Βελησσαρίου, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Θεσσαλίας, Παρασκευή Καγκελάρη ΚΕΚ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Γεώργιος
Σούλτης Αντιδήμαρχος Διοίκησης Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Αναπληρωτής Δήμαρχος,
Δημήτριος Τάχος Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, Δημήτρης Δεληγιάννης Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής,
Παναγιώτης Σάπκας Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Επιστημών, Κωνσταντίνος Ζέβλας Πρόεδρος 3ης Δημοτικής
Κοινότητας, Ματθαίος Σαρρής Γενικός Γραμματέας, Αντώνης Χατζηδιαμαντής Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου,
Ευαγγελία Γιορβή Γενική Διευθύντρια, Αριστοτέλης Κωστούλας Προϊστάμενος Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού,
καθώς και τα στελέχη της εν λόγω Δ/νσης Σπυριδούλα Βλάχου, Ευαγγελία Γκουντρουμπή, Μαρία Νικολαϊδου.
Η Επιτροπή Διαβούλευσης, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού μελών 50 εκ των οποίων 38
μέλη είναι ο κ. Δήμαρχος και 37 φορείς εκ των προβλεπομένων στο άρθρο 76 του Ν. 3852/2010, και 3 δημότες οι
οποίοι προέκυψαν από κλήρωση), παρευρίσκονταν οι 26, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, εισέρχεται
στην συζήτηση:
Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Απόστολος Καλογιάννης ανέφερε ότι ο Δήμος Λαρισαίων προτίθεται
να ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε όλα τα ζητήματα. Για αυτή την προσπάθεια απαιτείται συνεργασία
με όλους τους φορείς της πόλης, γι αυτό και η νυν δημοτική αρχή αξιοποίησε από την πρώτη στιγμή την
θεσμοθετημένη επιτροπή διαβούλευσης, για μια σειρά σημαντικών μελετών και σχεδίων (π.χ, ΣΒΑΚ, Μάρκετινγκ,
Επιχειρησιακό Σχέδιο, κλπ). Επιπλέον, για το πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης προηγήθηκαν και άλλες
θεματικές συνεδριάσεις διαβούλευσης με τους παραγωγικούς, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς
αντίστοιχα.
Ο Δήμαρχος τόνισε ότι τα έργα πρέπει να είναι ανταποδοτικά στην πόλη και τους ανθρώπους της, κάτι που
επιτυγχάνεται σε δύο επίπεδα. Το 1ο επίπεδο αφορά την εξασφάλιση των απαραίτητων μελετών. Υπάρχουν 1)
Στρατηγικό – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2015-2019, 2) Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ, 3) Σχέδιο
Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (Σ.Ο.Α.Π.) και 4) Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.), τα οποία
είναι πολύ σημαντικά επιστημονικά εργαλεία για το Δήμο Λαρισαίων. Το 2ο επίπεδο αφορά τους ιδίους πόρους και τη
διαχείρισή τους. Η χρηστή διοίκηση που εφάρμοσε η νυν δημοτική αρχή από την πρώτη μέρα που ανέλαβε της
επιτρέπει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή να έχει χρήματα με τα οποία θα μπορεί να έρθει και να συμπληρώσει τώρα
το ΕΣΠΑ, υλοποιώντας το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Λαρισαίων. Είναι βέβαιο ότι στη Λάρισα τα επόμενα τρία με
τέσσερα χρόνια θα διατεθούν συνολικά γύρω στα 40 εκατομμύρια ευρώ.
Το όραμα στο πλαίσιο του ΒΑΑ του Δήμου Λαρισαίων διατυπώνεται ως ακολούθως:
«Η Λάρισα το 2020 να είναι ένας ελκυστικός προορισμός ο οποίος αναδεικνύει την διεθνούς σημασίας αξία των
πολιτιστικών της πόρων, προκαλεί τον επισκέπτη για εξερεύνηση. Μία πόλη που επιτυχώς ανταποκρινόμενη στις
προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, αξιοποιεί βιώσιμα το «φυσικό της πλεονέκτημα» για την δημιουργία μιας
ανθεκτικής οικονομίας, αναδεικνύει το ρόλο της ως διοικητικό, επιχειρηματικό, διαμετακομιστικό, πολιτιστικό και
δημιουργικό κέντρο στον πυρήνα της χερσαίας Ελλάδας.
Η Λάρισα
επιδιώκει να αναδειχθεί σε υπερτοπικής σημασίας αναπτυξιακό πόλο, πόλη του πολιτισμού,
ελκυστικός χώρος διαβίωσης και δημιουργίας, να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής με εστίαση στην
προστασία του περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη της παιδείας και του πολιτισμού και στην ενίσχυση της κοινωνικής
προστασίας και της αλληλεγγύης των πολιτών»
Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων έκανε μία σύντομη
εισήγηση για το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στο ότι ο Δήμος Λαρισαίων είναι δικαιούχος
χρηματοδότησης προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΣΠΑ 2014-2020), καθώς και στους στόχους του σχεδίου.
Στους στόχους της χωρικής στρατηγικής που θα αναπτυχθεί για την πόλη μας περιλαμβάνονται η βελτίωση της
οικονομικής κατάστασης και απασχόλησης, η με κοινωνικούς όρους βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών και
η διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος με βάση την αειφόρο προσέγγιση της αναπτυξιακής
διαδικασίας, με τρόπο συνεκτικό και ολοκληρωμένο. Μέσω της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ο Δήμος
στοχεύει να αξιοποιήσει πόρους τόσο από το ΠΕΠ Θεσσαλίας όσο και από το Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. (Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη), το ΕΠΑνΕΚ (Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία),
κ.α. Ο Δήμος Λαρισαίων προτίθεται να καλύψει σημαντικό μέρος της αναγκαίας
χρηματοδότησης για την
ολοκλήρωση των έργων με ίδιους πόρους.
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Η στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης θα κατατεθεί στις 20 Σεπτεμβρίου στην Ε.Υ.Δ.Ε.Π Θεσσαλίας κι
αναμένεται μέχρι τέλος του 2016 η έγκρισή της μετά τις σχετικές διαβουλεύσεις, ενώ οι προκηρύξεις των πρώτων
έργων αναμένονται στις αρχές του 2017.
Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει το ευρύτερο κέντρο της πόλης έως τον δακτύλιο της οδού Ηρώων
Πολυτεχνείου και τις σιδηροδρομικές γραμμές (συνοικίες Αγ. Αχιλλείου, Αγ. Σαράντα, Αγ. Νικολάου) καθώς και την
περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού και την συνοικία της Νέας Σμύρνης. Πρόκειται για μία από τις πλέον
πυκνοκατοικημένες και πυκνοδομημένες περιοχές της πόλης με έλλειψη κοινόχρηστων χώρων και πρασίνου. Το
κτηριακό απόθεμα αποτελείται κυρίως από πολυκατοικίες της περιόδου 1970-1980, με τάσεις υποβάθμισης.
Παρατηρείται σημαντικός αριθμός κενών καταστημάτων και διαμερισμάτων κυρίως στους πρώτους ορόφους των
πολυκατοικιών. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει σημαντικό κυκλοφοριακό πρόβλημα, πρόβλημα στάθμευσης και
περιβαλλοντικής υποβάθμισης στους δημόσιους υπαίθριους αστικούς χώρους.
Η περιοχή, ως τμήμα της πόλης που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ανεργίας, κατοικείται από πληθυσμό με
εισόδημα σε φθίνουσα τάση, ενώ στην συνοικία της Νέας Σμύρνης υπάρχει σημαντικός πληθυσμός ΡΟΜΑ.
Κατόπιν, ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Αριστοτέλης Κωστούλας ανέλυσε τη
συσχέτιση της Στρατηγικής ΒΑΑ με το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και τις κατευθύνσεις των Στρατηγικών Πλαισίων, καθώς και
τους πίνακες με τα σχέδια χρηματοδότησης.
Στη συνέχεια η Γενική Διευθύντρια του Δήμου Λαρισαίων Ευαγγελία Γιοβρή ανέλυσε το τι σημαίνει δρόμος
ήπιας κυκλοφορίας ενώ αναφέρθηκε και στη διαδικασία επιλογής της περιοχής και τα χαρακτηριστικά αυτής.
Αμέσως μετά έλαβε το λόγο ο Ιωάννης Σίνης (Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχάνων ΣΘΕΒ) ο
οποίος έθεσε το ερώτημα αν έχουν εφαρμοστεί σε άλλες ελληνικές πόλεις οι δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας και ποια ήταν
η εμπειρία από αυτή την εφαρμογή. Επίσης, ανέφερε ότι για την πόλη της Λάρισας υπάρχει η αναγκαιότητα να
εστιάσουμε στο πιο σημαντικό σημείο της, που δεν είναι άλλο από το αρχαίο θέατρο.
Η κ. Ευαγγελία Γιοβρή ενημέρωσε ότι έχουν εφαρμοστεί στο Δήμου Παπάγου και Δήμου Χαλανδρίου με αρκετή
επιτυχία.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Σούλτης απάντησε, σχετικά με την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου, ότι ο Δήμος
Λαρισαίων έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την ανάδειξή του και είναι σε διαρκή συνεργασία με την
Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Εφορεία Αρχαιοτήτων. Ήδη έχουν εξασφαλιστεί από το Πράσινο Ταμείο 7 εκατομμύρια
ευρώ τα οποία αφορούν την απαλλοτρίωση του τετραγώνου μπροστά από το μνημείο και αναμένεται ότι η όλη
διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός του 2017. Στη συνέχεια υπάρχει η σκέψη να γίνει διαγωνισμός, ο οποίος πιθανόν να
είναι και διεθνής διαγωνισμός, για την ανάπλαση του συγκεκριμένου χώρου. Επίσης, ήδη έχει υπογραφεί
προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων, της Περιφέρειας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων, μέσω της
οποίας η ΔΕΥΑΛ θα χρηματοδοτήσει τις απαραίτητες μελέτες που υπολείπονται για την αναστήλωση του αρχαίου
θεάτρου.
Επιπλέον, υπάρχουν και άλλα σημαντικά μνημεία όπως το Μπεζεστένι και το «Κονάκι Αβέρωφ», για τα οποία
υπάρχουν έτοιμες μελέτες κι είναι ώριμα έργα, άμεσα υλοποιήσιμα μόλις υπάρξει η κατάλληλη χρηματοδότηση.
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Αναστάσιος Γούσιος (Ένωση Επιχειρήσεων Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κ.
Ελλάδας), ο οποίος ζήτησε διευκρινήσεις για την ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων και επιχειρηματιών και της
κοινωνικής οικονομίας.
Η κα Γιοβρή απάντησε ότι σε ότι αφορά τις κοινωνικές επιχειρήσεις εκεί αναμένουμε και το θεσμικό πλαίσιο το
οποίο δεν έχει καθοριστεί από την κεντρική κυβέρνηση, ενώ σε ότι αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις θα υπάρξουν από
την Περιφέρεια οι σχετικές προκηρύξεις.
Στη συνέχεια ο κ. Σπύρος Δράκος (Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Τοπικό Τμήμα Λάρισας) ζήτησε
διευκρινήσεις σχετικά με το πώς επιλέχτηκε η συγκεκριμένη περιοχή καθώς και η πληθυσμιακή ομάδα των Ρομά.
Επίσης, τόνισε ότι μετά το αρχαίο θέατρο τα σημαντικά σημεία της πόλης που οφείλει ο Δήμος να αναδείξει είναι το
πάρκο Αλκαζάρ, το οποίο στο παρελθόν αποτέλεσε πόλο έλξης Λαρισαίων και μη και φυσικά το υγρό στοιχείο του
Πηνειού.
Ο κ. Αντώνης Χατζηδιαμαντής ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου ενημέρωσε ότι το εν λόγω πρόγραμμα
λειτουργεί με κάποιες αιρεσιμότητες. Οι γενικές κατευθύνσεις καθορίζονται σε υπερεθνικό επίπεδο και στη συνέχεια
ακολουθεί εξειδίκευση από τα κράτη. Στις αιρεσιμότητες αυτές συμπεριλαμβάνεται και η συγκεκριμενοποίηση της
πολιτική για τους Ρομά σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει εκπονήσει ειδική μελέτη για
την συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα, η οποία στη Λάρισα εντοπίζεται στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Σούλτης ανέφερε ότι υπάρχουν σχέδια και για την περιοχή του Αλκαζάρ και για τον
Πηνειό, τα οποία αποτυπώνονται στο Στρατηγικό – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2015-2019 καθώς και
στο Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ, που αποτελούν τα εργαλεία για την ανάδειξή τους, ωστόσο δεν μπορούν να
χρηματοδοτηθούν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Ο κος Ευστάθιος Βελησσαρίου (ΤΕΙ Θεσσαλίας) τόνισε την ανάγκη διασύνδεσης των σημείων τουριστικού –
πολιτιστικού ενδιαφέροντος που θα διευκολύνουν οργανωμένες ξεναγήσεις στην πόλη. Επίσης, ανέφερε ότι υπάρχει η
ανάγκη για σήμανση σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος καθώς και σήμανση για τις ανάλογες διαδρομές.
Ο κος Αριστοτέλης Κωστούλας διευκρίνισε ότι η πρόταση που αφορά το Γενί Τζαμί αυτό ακριβώς φιλοδοξεί να
κάνει και να καλύψει. Δηλαδή την ανάγκη για ενημέρωση – διασύνδεση των σημείων τουριστικού – πολιτιστικού
ενδιαφέροντος και μάλιστα αξιοποιώντας ό,τι νεώτερο υπάρχει στην τεχνολογία.
Στη συνέχεια η κ. Λαμπρονίκου (Ειδικό Τεχνικό εργαστηριακό προσωπικό ΤΕΙ Θεσσαλίας), δήλωσε ότι από τη
μεριά τους υπάρχει διάθεση συνεργασίας σε ότι αφορά την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων, όπως π.χ μετρήσεις
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για την ατμοσφαιρική ρύπανση, ενώ επιπλέον πρότεινε την συνεργασία των φοιτητών που κάνουν πρακτική με τις
κοινωνικές δομές του Δήμου, όπως π.χ. τα πολυϊατρεία.
Ο Αντιδήμαρχος κος Δεληγιάννης διευκρίνισε ότι για τα πολυϊατρεία αλλά και τις κοινωνικές δομές γενικότερα
υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται από το Δήμο για την απασχόληση προσωπικού και
θα πρέπει να το δούμε αυτό πως και αν μπορεί να γίνει.
Η κα Γιοβρή τόνισε ότι θα ήταν σημαντική η συνεργασία του Δήμου σε ότι αφορά τις ατμοσφαιρικές μετρήσεις
και τους δείκτες.
Ο κος Χρήστος Παναγόπουλος (Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας) αναφέρθηκε στην ανάγκη αντιμετώπισης των
προβλημάτων του πληθυσμού Ρομά και πέρα από έργα ανάπλασης και σύνδεσης της περιοχής με την πόλη.
Ο κος Ιωάννης Κατσιαούνης (Σύλλογος Μηχ/κων τεχνικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης δημοσίων υπαλλήλων
– ΣΥΜΗΤΕΔΥ) ρώτησε αν θα ακολουθήσουν και άλλες διαβουλεύσεις για τα έργα. Σχετικά με τον τουρισμό ανέφερε
ότι το μέλλον βρίσκεται σε εφαρμογές που μέσα από μια εικονική πραγματικότητα σου επιτρέπουν να δεις μνημεία
όπως ήταν στην αρχική τους μορφή, ακόμη και παράσταση μέσα στο αρχαίο θέατρο στην εποχή της αίγλης του. Θα
πρέπει όλα αυτά να αξιοποιηθούν καταλλήλως για την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος.
Ο κος Βασίλης Καλαϊτζίδης (πολίτης από κλήρωση) ανέφερε ότι η πρόταση και η διάθεση είναι καλή και ότι θα
πρέπει να ακολουθήσουν και μετέπειτα ενημερώσεις και διαβουλεύσεις για τα προτεινόμενα έργα. Τόνισε ότι
σημαντικό για την πόλη είναι η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, γι αυτό θα πρέπει να υπάρξουν μετρήσεις και
καταγραφή της κατάστασης πριν και μετά τα έργα ώστε να ξέρουμε ποιο τελικά ήταν το όφελος σ’ αυτόν τον τομέα.
Η κα Γιοβρή ενημέρωσε σχετικά με την υποχρέωση καταγραφής δεικτών στο σχέδιο ΒΑΑ και παρακολούθησης
των τιμών τους πριν και μετά την υλοποίηση των σχετικών δράσεων.
Ο πρόεδρος της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Κωνσταντίνος Ζέβλας τόνισε σε ότι αφορά συγκεκριμένα τη
συνοικία της Νέας Σμύρνης και τους Ρομά θα πρέπει να το ζήτημα να προσεγγιστεί με καθαρά κοινωνικά κριτήρια και
να στοχεύσουμε στην αποσυμφόρηση της συνοικίας αλλά και να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά των Ρομά
Συνοψίζοντας τη συζήτηση ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ.
Γεώργιος Σούλτης ανέφερε ότι η συζήτηση ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και γόνιμη, ότι σημαντικές επισημάνσεις
βγήκαν και από τις προηγούμενες διαβουλεύσεις με τους φορείς και ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους.
Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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ΑΠΟΦΑΣΗ 537/2016 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
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Δημοσιεύσεις
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Παρουσίαση Διαβούλευσης – Σεπτέμβριος 2016
Παρουσίαση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων στο πλαίσιο των
διαβουλεύσεων.
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Φωτογραφικό Υλικό 1ης Διαβούλευσης

Φωτογραφικό Υλικό 2ης Διαβούλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ» ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
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ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΞ/201/152/28-4-2017
ΚΕ.ΘΕ.Α. ΕΞΟΔΟΣ
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ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 743/04-05-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 4260/Φ2/03-05-2017
ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
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ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1585/04-05-2017
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΗ.ΚΕ.Λ)
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ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 145/04-05-2017
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Σελίδα 192 από 216

ΑΔΑ: 7ΚΣΥΩΛΞ-2ΑΝ

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 562/05-05-2017
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ω.Λ.)
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ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 152643/97438/1378/03-05-2017
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
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ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 82/05-05-2017
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – Ομάδα Έργου και Ομάδα Αξιολόγησης
Α. Ομάδα Έργου
Απόφαση Δημάρχου 2255/2017
Ομάδα Έργου διοίκησης , υλοποίησης και παρακολούθησης των έργων του ΒΑΑ
Λάρισας
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Β. Ομάδα Αξιολόγησης
Απόφαση Δημάρχου 2254/2017
Ομάδα Έργου Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων του ΒΑΑ Λάρισας
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Βιογραφικά Σημειώματα
1. Νικολαΐδου Μαρία
ΑΤΟΜΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, MSc
1998 – 1999: Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, σε θέματα Χωροταξίας, Πολεοδομίας
και Περιφερειακής Ανάπτυξης, με έμφαση στον τουρισμό.
1989 – 1994: Σπουδές στο Πανεπιστήμιο
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Θεσσαλίας,

Τμήμα

Μηχανικών

Χωροταξίας,

2006: Μέλος ομάδας εργασίας του Τ.Ε.Ε. Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας «Αξιοποίηση τάφρου
Χατζηχαλάρ: προετοιμασία διαγωνιστικής διαδικασίας».
2005: Μέλος ομάδας εργασίας του Τ.Ε.Ε. Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας «Διερεύνηση και
επεξεργασία προτάσεων προετοιμασίας στην κατάρτιση του Δ’ ΚΠΣ».
2004: Μέλος ομάδας εργασίας του Τ.Ε.Ε. Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας «Διερεύνηση &
καθορισμός θέσεων στάθμευσης στο Δήμο Λάρισας»
2004: Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εργασίας της UIA "Παγκόσμια αστικοποίηση και ενδιάμεσες
πόλεις" – Δίκτυο CIMES (Γ’ φάση) Λάρισα
2001-2002: Μέλος της ομάδας μελέτης Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Δήμου Λάρισας
1999: Εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας με θέμα «Προοπτικές ανάπτυξης της Περιφέρειας
Θεσσαλίας: Η περίπτωση του πολιτιστικού τουρισμού».
1998: Μέλος ομάδας εργασίας του Τ.Ε.Ε. Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας με αντικείμενο τη
διατύπωση προτάσεων για την αναβάθμιση των συνοικιών της πόλης της Λάρισας (συνοικίες Αγ.
Κων/νου – Αγ. Σαράντα).
1994: Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας με θέμα: «Αξιολόγηση σε επίπεδο έργων για το Α’
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 1989-1994 της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Υποπρόγραμμα
Ε.Α.Π.Τ.Α.)».

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2015 έως σήμερα: Υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων: α) στο Τμήμα Σχεδιασμού της Δ/νσης
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού με αντικείμενο ζητήματα στρατηγικού και επιχειρησιακού
σχεδιασμού καθώς και ευρωπαϊκά προγράμματα, β) στο Γραφείο Υποψηφιότητας της Λάρισας
για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021 (2015-2016), ως υπεύθυνη Δράσης
"Διαχειριστές Πολιτισμού" και διαχείρισης των ιδεών & προτάσεων από φορείς και πολίτες
2008 έως 2014: Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (πρώην Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας)
2007 – 2008: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωροταξικού
Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας
2000 - 2007: Υπάλληλος του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
1996 – 1999: Επιστημονικός συνεργάτης στο Δήμο Λάρισας, μέλος της ομάδας συνεργατών του
Δημάρχου σχετικά με θέματα προγραμματισμού, οργάνωσης και παρακολούθησης έργων
οικιστικής ανάπλασης των συνοικιών της πόλης.
1992 – 1993:
♦

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Πρακτική εξάσκηση στην εταιρεία «Στατιστική και Χάρτες», κατά τη διάρκεια της εκπόνησης
του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για την ψηφιακή επεξεργασία των θεματικών
χαρτών της Χωροταξικής Μελέτης των νήσων Κέας, Κύθνου, Σέριφου και Σίφνου
(πρόγραμμα ENVIREG).

2013 έως 2014: Εκπρόσωπος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας στην ομάδα εργασίας για την
παρακολούθηση και αξιολόγηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και
Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας
2011 έως 2014: Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών

Σελίδα 199 από 216

ΑΔΑ: 7ΚΣΥΩΛΞ-2ΑΝ

Ζημιών (ΠΕΑΠΖ) Θεσσαλίας
2011 – 2014: Μέλος της Επιτροπής του άρθρου 24 του Ν.3386/2005 περί της σκοπιμότητας
άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας υπηκόου τρίτης χώρας
2011 – 2012: Αναπληρωματικό μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εργαζομένων στο ΕΑΚ
Λάρισας
2008 – 2009: Μέλος της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της πράξης «Επιχειρησιακό
σχέδιο οργάνωσης και εξυπηρέτησης της ευρύτερης περιοχής Μεζούρλου»
2008: Μέλος της επιτροπής παρακολούθησης και
οικοτουριστικής ανάπτυξης της λίμνης Καλλιπεύκης»

παραλαβής

της

πράξης

«Μελέτη

2006 – 2007: Μέλος της επιτροπής παρακολούθησης της πράξης «Στρατηγική Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο Ε.Π. Θεσσαλίας 2007-2013»
2005: Εκπρόσωπος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας στα
Περιφερειακά Εργαστήρια για τη Δ’ προγραμματική περίοδο
2004 – 2005: Μέλος της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της πράξης «Καταγραφή,
αξιολόγηση και ωρίμανση έργων σε περιοχές NATURA 2000 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»
2003 – 2004: Μέλος της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της πράξης «Μελέτη για
την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής του δέλτα Πηνειού»
2002 – 2003: Μέλος της επιτροπής για την αξιολόγηση των Επιχειρησιακών Σχεδίων για τις
ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ –
ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

2016: Διεθνές σεμινάριο «Καλή διακυβέρνηση στις τοπικές κυβερνήσεις» της Εθνικής Ένωσης
Δημοτικών Υπαλλήλων Βουλγαρίας & του Ιδρύματος Hanns Seidel
2015: Πιλοτική Εβδομάδα Εκπαίδευσης (workshop) στο Graz της Αυστρίας, στο πλαίσιο του
προγράμματος ERASMUS+ «SMACC - Smart City Coaching»
2014: Επιμορφωτικό πρόγραμμα «Έκδοση ηλεκτρονικού εγγράφου με τη χρήση ψηφιακών
υπογραφών» του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης / Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλίας
2012: Εκπαιδευτικό σεμινάριο «Αδειοδότηση και χρηματοδότηση έργων βιοαερίου» του Κέντρου
Ανακυκλώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας
2009: Επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση προϊσταμένων Τμημάτων για αποτελεσματική
δημόσια διοίκηση» του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης / Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλίας
2008: Ημερίδα «Δημόσια διαβούλευση και ενημέρωση των ενδιαφερομένων επί των προσχεδίων
διαχείρισης των υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας» από του Υπουργείο
Ανάπτυξης
2007: Επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ο νέος Δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας» του Εθνικού Κέντρου
Δημόσιας Διοίκησης / Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλίας
2007: Επιμορφωτικό πρόγραμμα «Πολιτική Γης» του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης /
Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλίας
2006: Ημερίδα «Χωρικός Σχεδιασμός και Αναπτυξιακός Προγραμματισμός των ΟΤΑ – Ο ρόλος
των ΓΠΣ – ΣΧΧΟΑΤΑΠ» του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών
2005: Επιμορφωτικό πρόγραμμα «Θεσμοί – Εργαλεία και μηχανισμοί του βιώσιμου χωρικού
σχεδιασμού» του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης / Ινστιτούτο Επιμόρφωσης
2005: Θεματικό περιφερειακό εργαστήριο συνεργασίας φορέων «Επιχειρησιακός σχεδιασμός
βιώσιμης ανάπτυξης των μεσαίων πόλεων και οικισμών της θεσσαλικής υπαίθρου» της
Περιφέρειας Θεσσαλίας, στα πλαίσια σχεδιασμού της 4ης προγραμματικής περιόδου 2007-2013
2005: Ημερίδα «Ο ρόλος των Αναπτυξιακών Εταιρειών στο χωρικό σχεδιασμό και στην
περιφερειακή ανάπτυξη» από το Φοιτητικό Σύλλογο του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας &
Περιφερειακής Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2004: Ημερίδα «Βιώσιμη Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών» από το Σύλλογο Φίλων Δάσους
Περτουλίου, με τη συνεργασία του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του
Α.Π.Θ., τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων και το Δήμο Αιθήκων
2004: Διημερίδα «Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον» του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης / Ινστιτούτο Επιμόρφωσης
2003: Ημερίδα «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών – Ρόλος,
προοπτική» του Υπουργείου Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων

λειτουργία,

2003: Συνεδριακή εκδήλωση με θέμα «Πολιτιστικός Τουρισμός και Ανάπτυξη» του Εθνικού
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης / Ινστιτούτο Επιμόρφωσης
2003: Διημερίδα «Σχεδιασμός του χώρου και Τοπική Αυτοδιοίκηση» του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
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και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
2002 – 2003: Πρόγραμμα κατάρτισης «Επιμορφωτικό σεμινάριο υπαλλήλων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας» από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε., στα
πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» της Περιφέρειας Θεσσαλίας
2002: Ημερίδα «Περιβάλλον και ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων
2002: Ημερίδα «Πολεοδομία και δόμηση» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων
2002: Συνάντηση ενημέρωσης για το νέο θεσμικό πλαίσιο των Μελετών Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Ν.3010/2002) από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου
Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων
2002: Ημερίδα «Περιβαλλοντική προστασία και ανάπτυξη στις περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ
(NATURA) 2000» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
2002: Ημερίδα «Ο χωροταξικός σχεδιασμός σε εθνικό επίπεδο – ο αγροτικός χώρος και η σχέση
πόλης–υπαίθρου» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
2002: Συνέδριο «Φέρουσα ικανότητα και διαχείριση επισκεπτών σε προστατευόμενες περιοχές»
του WWF Ελλάς
2001: Επιμορφωτικό πρόγραμμα «Γ’ ΚΠΣ» του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης /
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης
2001: Πρόγραμμα εισαγωγικής εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης /
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ /
Η/Υ

♦

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Proficiency of Michigan)

♦

Windows, Word, Excel, Access Dbase, Power Point, Internet

2. Βλάχου Σπυριδούλα
Προσωπικά στοιχεία

ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC

Σπουδές

2014: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Διαχείριση Τεχνικών Έργων – Ελληνικό Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο
1995-2000: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εργασιακή Εμπειρία

Οκτώβριος 2001 έως σήμερα: Πολιτικός Μηχανικός – Υπάλληλος του Τμήματος ΣχεδιασμούΣτοχοθεσίας Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δήμου Λαρισαίων
Μάρτιος 2001- Οκτώβριος 2001: DsSteel Α.Ε. Εταιρεία Κατασκευής Μεταλλικών Κτηρίων

Επιμόρφωση /
σεμινάρια/ συνέδρια

2017: Εργαστήριο για τις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (
2017: Πανελλήνιο συνέδριο Μάρκετινγκ & Branding τόπου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
2016: Παρουσίαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014-2020 - Παρουσίαση
ΥΠΑΣΥΔ (σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.)
2016: Θεσμικό πλαίσιο για την προσβασιμότητα (σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης της
Μ.Ο.Δ. Α.Ε.)
2016: Αυτεπιστασίες (σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.)
2016: Νόμος 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων και η εφαρμογή του (Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας)
2016: Οργάνωση υπηρεσιών και αναπτυξιακή πολιτική στους ΟΤΑ (Πι.Νε.Π.Θ.)
2015: Επιχειρησιακά προγράμματα Δήμων – Στρατηγικός Σχεδιασμός (Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας)
2015: Πολιτιστικές δραστηριότητες στον Δήμο Λαρισαίων με διαδραστικό χαρακτήρα (Δήμος
Λαρισαίων)
2015: Ανταγωνιστικά Προγράμματα της Ε.Ε. και Τοπική Αυτοδιοίκηση – Αναπτυξιακές
πρωτοβουλίες ΟΤΑ (Δήμος Λαρισαίων)
2014: Εργαλεία Αειφόρου αστικής ανάπτυξης 2014-2020: πως οι πόλεις δύνανται να
ωφεληθούν από την χρήση τους (Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Τεχνική
Γραμματεία Urbact)
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2013: Αξιολόγηση – Αναδιοργάνωση Δομών Δήμων, (Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας – Ε.Ε.Τ.Α.Α.)
2010: Arcgis (Marathon Data Systems)
2010: Κατάρτιση Δικαιούχων Πράξεων Ψηφιακής Σύγκλισης (Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση)
2009: Εξειδικευμένη κατάρτιση σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών εργαζομένων
στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, καθ’ οδόν προς τον σύγχρονο δήμο» (Π.Ε.Τ.Α)
2009: Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (Πι.Νε.Π.Θ)
2009: Χρονοπρογραμματισμός έργων (Πι.Νε.Π.Θ.)
2008: Διαδικασία κλεισίματος έργων του Γ΄ Π.Ε.Π. και τελικές καταχωρήσεις στο Ο.Π.Σ..
(Ε.Δ.Α.Π. Θεσσαλίας)
2008: Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς Ε.Σ.Π.Α. (Πι.Νε.Π.Θ.)
2008: Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (G.I.S.) (Πι.Νε.Π.Θ )
2008: Κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων στους Δήμους (Πι.Νε.Π.Θ.)
2004: Θέματα οργάνωσης και διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Κ.Ε.Κ. Νομαρχίας
Λάρισας)
2003: Εισαγωγική εκπαίδευση νέων υπαλλήλων (Ε.Κ.Δ.Δ.)
2001: Αρχιτεκτονικό σχεδιαστικό πρόγραμμα «Κτιριο 14». (Τ.Ε.Ι. Λάρισας)
2001: Διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών. (Τ.Ε.Ε.)

Γνώσεις Η/Υ

AutoCAD, ArcGIS, SAP 2000, StruCAD
Microsoft Office (Word, Excel, Project, Access Dbase, Power Point), Windows, Internet
Explorer

Ξένες γλώσσες

Αγγλικά - FCE University of Cambridge

3. Τζόλα Άρτεμις
Προσωπικά στοιχεία

ΤΖΟΛΑ ΆΡΤΕΜΙΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)

Τίτλοι σπουδών

Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Εργασιακή εμπειρία

1/4/2006 έως σήμερα: Υπάλληλος του Τμήματος Σχεδιασμού-Στοχοθεσίας Δ/νση
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δήμου Λαρισαίων
1/7/2005 έως 30/3/2006: Υπάλληλος του Τμήματος Προγραμματισμού , Δήμος Κοζάνης
2000-2004: Διοικητική υπάλληλος, DASHOFER HOLDING HELLAS, Εκδοτικός οίκος
1999-2000: Διοικητική υπάλληλος στον Άρειο Πάγο, επιδοτούμενη 10μηνη κατάρτιση μέσω
ΟΑΕΔ

Επιμόρφωση /
σεμινάρια

2016: Νόμος 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων και η εφαρμογή του (Π.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
2016: Οδηγός πλοήγησης SABA (σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.)
2016: Μελέτες Κόστους – Οφέλους (σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.)
2016: Θεσμικό πλαίσιο για την προσβασιμότητα (σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης της
Μ.Ο.Δ. Α.Ε.)
2016: Συμπλήρωση ΤΔΠ (σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.)
2016: Οργάνωση Υπηρεσιών και Αναπτυξιακή Πολιτική στους ΟΤΑ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
2015: Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων – Στρατηγικός Σχεδιασμός (Π.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
2015: Πολιτιστικές Δραστηριότητες στον Δήμο Λαρισαίων με διαδραστικό χαρακτήρα (ΔΗΜΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ)
2015: Ανταγωνιστικά προγράμματα της Ε.Ε. και Τοπική Αυτοδιοίκηση – Αναπτυξιακές
Πρωτοβουλίες ΟΤΑ (12/2015) (ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ)
2010: Κατάρτιση δικαιούχων πράξεων Ψηφιακής Σύγκλισης (Υπουργείο
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» 2010)
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2009: Εξειδικευμένη κατάρτιση σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εργαζομένων
στην Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, «Καθ΄ οδον προς τον Σύγχρονο Δήμο» (Π.Ε.Τ.Α.)
2009: Επιμόρφωση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πολίτες (ΠΙ.ΝΕ.Π.Θ.)
2009: Επιμόρφωση σε Βασικές Δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών
(i-skills) (Π.Ε.Τ.Α.)
2008: Διαδικασίες Κλεισίματος (Ολοκλήρωσης) ‘Εργων του Γ’ ΠΕΠ και τελικές καταχωρήσεις
στοιχείων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) (Περιφέρεια Θεσσαλίας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή)
2007: Εισαγωγική Εκπαίδευση Νέων Υπάλληλων (Ε.Κ.Λ.Λ. ΠΙ.ΝΕ.Π.Θ.)
Μέλος της Ομάδας Διοίκησης Έργου στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Απόφαση Δημάρχου 326/8-3-2013)
Μέλος της Ομάδας Εργασίας για την διοικητική ανασυγκρότηση του Δήμου (Απόφαση
Δημάρχου 597/30-3-2017)

Γνώση Η/Υ

Πολύ καλή

Ξένες γλώσσες

Αγγλικά - FCE University of Cambridge

Σελίδα 203 από 216

ΑΔΑ: 7ΚΣΥΩΛΞ-2ΑΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ – Στατιστικά Στοιχεία
ΤΜΗΜΑ A
 Δημογραφικά στοιχεία Δήμου Λαρισαίων
Γράφημα Α1:

Πηγή:

Μεταβολή Πληθυσμού 1991 ‐ 2011

ΕΛΣΤΑΤ

Όπως φαίνεται και στο ανωτέρω διάγραμμα, η Λάρισα, τόσο σε επίπεδο Δήμου όσο και
Δ.Δ. Λαρισαίων, παρουσιάζει θετικό, και αισθητά υψηλότερο, ρυθμό μεταβολής του πληθυσμού,
από τα υπερκείμενα γεωγραφικό - διοικητικά επίπεδα, κατά τις τρεις προηγούμενες δεκαετίες.
Το γεγονός αυτό συνδέεται με το ότι ο Δήμος χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλό ετήσιο φυσικό
ισοζύγιο της πληθυσμιακής μεταβολής.
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται συνοπτικά η δημογραφική φυσιογνωμία του
Δήμου Λαρισαίων, συγκριτικά με τη Χώρα και την Περιφέρεια Θεσσαλίας κατά την απογραφή
του 2011. Ειδικότερα καταγράφονται:
(α) η κατανομή του πληθυσμού σε βασικές ηλικιακές ομάδες,
(β) η κατανομή του συνολικού πληθυσμού ανά φύλο,
(γ) η συμμετοχή των ηλικιών (20-59) στο σύνολο του πληθυσμού,
(δ) η ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού σε κάθε Δημοτική Ενότητα, ενώ υπολογίζεται και ο
δείκτης γήρανσης, ήτοι ο αναλογών αριθμός ατόμων άνω των 65 ετών ως προς τα άτομα
ηλικίας 0 - 14 ετών (σε ποσοστό).
Πίνακας Α1:
Σύνθεση Πληθυσμού ανά Φύλο, Ηλικιακές Ομάδες 2011
Ομάδες Ηλικιών

Σύνολο Χώρας

Περιφέρεια
Θεσσαλίας

Δήμος Λαρισαίων

0-9

1.049.839

71.731

18.905

10-19

1.072.705

74.730

18.296

20-29

1.350.868

82.355

21.882

30-39

1.635.304

101.907

26.296

40-49

1.581.095

102.144

24.312

50-59

1.391.854

94.582

20.694

60-69

1.134.045

82.908

14.782
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Ομάδες Ηλικιών

Σύνολο Χώρας

Περιφέρεια
Θεσσαλίας

Δήμος Λαρισαίων

70+

1.600.576

122.405

17.424

Σύνολο

10.816.286

732.762

162.591

Άρρενες

5.303.223

362.194

79.762

Ποσοστό άρρενες

49,03%

49,43%

49,05%

Θήλεις

5.513.063

370.568

82.829

Ποσοστό θήλεις

50,97%

50,57%

50,94%

Συμμετοχή των 20-59 στο
συνολικό πληθυσμό

5.959.121

380.988

93.184

Ποσοστό 20-59 στο
συνολικό πληθυσμό

55,09%

51,99%

57,31%

Πηγή:

ΕΛΣΤΑΤ

Η κατανομή του πληθυσμού ανά φύλο είναι στα ίδια επίπεδα με αυτά της χώρας, ενώ το
ποσοστό των ηλικιών 20 - 59 στο συνολικό πληθυσμό είναι μεγαλύτερο από αυτά της χώρας και
της περιφέρειας.
Η μέση ηλικία στον Δήμο Λαρισαίων σύμφωνα με την απογραφή του 2011 είναι 38,7 ετών,
χαμηλότερη σε σχέση με της Ελλάδας (41,9 ετών) και της Περιφέρειας Θεσσαλίας (43 ετών).
Μεταξύ των ετών 2001 – 2011 οι δείκτες γήρανσης και εξάρτησης παρουσίασαν αύξηση τόσο
στο σύνολο της χώρας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας όσο και στον Δήμο Λαρισαίων.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο χαμηλός δείκτης γήρανσης του Δήμου Λαρισαίων (0,86) το
2011 σε σχέση με τον δείκτη της χώρας (1,34) και της Περιφέρειας Θεσσαλίας (1,49), γεγονός
ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι επιτρέπουν το χαρακτηρισμό του πληθυσμού ως νεανικού,
ενώ αποτελεί θετική ένδειξη της δυναμικής του αναφορικά με τη μελλοντική του εξέλιξη.
Τοπικά, μόνον όσον αφορά την Δημοτική Ενότητα Κοιλάδας (Κοιλάδα, Αμυγδαλέα, Ελευθερές,
Κουτσόχερο, Λουτρό, Μάνδρα και Ραχούλα), που αποτελεί αγροτική περιοχή, ο δείκτης
γήρανσης είναι ιδιαίτερα μεγάλος (2,37).
Επίσης ο Δήμος Λαρισαίων έχει το χαμηλότερο δείκτη εξάρτησης (0,47) σε σύγκριση με
τους αντίστοιχους δείκτες της χώρας (0,52) και της Περιφέρεια Θεσσαλίας (0,58), δείχνοντας
ότι το ποσοστό των παραγωγικών ηλικιών στο σύνολο του πληθυσμού του Δήμου είναι
υψηλότερο σε σύγκριση με τους μέσους όρους της Περιφέρεια και της χώρας.
Πίνακας Α2:
Δείκτης Γήρανσης και Εξάρτησης 2011
Ομάδες
Ηλικιών
0-14

Σύνολο Χώρας

Περιφέρεια
Θεσσαλίας

Δήμος
Λαρισαίων

Δημοτικές Ενότητες
Λάρισας

Γιάννουλης

Κοιλάδας

1.569.268

108.054

27.707

25.090

2.254

363

15-19

553.276

38.407

9.494

8.669

687

138

20-24

627.097

38.481

10.679

9.824

666

189

25-29

723.771

43.874

11.203

10.152

850

201

30-34

822.475

50.662

13.436

12.271

979

186

35-39

812.829

51.245

12.860

11.684

966

210

40-44

832.666

53.764

13.138

11.946

984

208

45-49

748.429

48.380

11.174

10.073

906

195

50-54

731.486

49.418

11.011

9.866

927

218

55-59

660.368

45.164

9.683

8.709

767

207

60-64

625.769

43.971

8.258

7.429

636

193

65-69

508.276

38.937

6.524

5.844

446

234

70-74

542.165

43.039

6.583

5.901

449

233

75+
Σύνολο
Πληθυσμού
Δείκτης
Γήρανσης

1.058.411

79.366

10.841

9.468

979

394

10.816.286

732.762

162.591

146.926

12.496

3.169

1,34

1,49

0,86
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Ομάδες
Ηλικιών

Περιφέρεια
Θεσσαλίας

Δήμος
Λαρισαίων

Λάρισας

Γιάννουλης

Κοιλάδας

0,52

0,58

0,47

0,46

0,49

0,63

Δείκτης
Εξάρτησης
Πηγή:

Δημοτικές Ενότητες

Σύνολο Χώρας

ΕΛΣΤΑΤ – Ιδία Επεξεργασία

Πίνακας Α3:

Δείκτης Γήρανσης και Εξάρτησης 2001

Ομάδες Ηλικιών

Σύνολο Χώρας

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δήμος Λαρισαίων

0-14

1.664.085

117.936

21.934

15-24

1.565.320

102.131

20.132

25-39

2.509.011

157.055

29.782

40-54

2.188.585

148.352

26.508

55-64

1.205.479

92.311

12.549

65+

1.831.540

136.028

15.171

10.964.020

753.888

126.076

Σύνολο Πληθυσμού
Δείκτης Γήρανσης

1,10

1,15

0,69

Δείκτης Εξάρτησης

0,47

0,51

0,42

Πηγή:

ΕΛΣΤΑΤ – Ιδία Επεξεργασία

Πίνακας Α4:

Δήμος Λαρισαίων ‐ Μεταβολές δημογραφικών στοιχείων

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΓΑΜΟΙ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
ΘΑΝΑΤΟΙ

2010

Μεταβολή

2016

2010 - 2016

592

648

+9,46%

3.972

3.106

-21,80%

917

941

+2,62%

Μια πιο λεπτομερή εικόνα της ενδοαστικής πληθυσμιακής δυναμικής προκύπτει, έμμεσα, από τη
διαχρονική διαφοροποίηση των φορολογικών δηλώσεων σε επίπεδο Ταχυδρομικού Κωδικού
(ΤΚ). Ο αριθμός αυτός αποτελεί μια προσεγγιστική (proxy) μεταβλητή του πληθυσμού και,
ιδίως, των μεταβολών του πληθυσμού. Ενδεικτικά, μεταξύ 2001 και 2011 ο πληθυσμός του
Αστικής Περιοχής Λάρισας αυξήθηκε κατά 10,2%, ενώ μεταξύ 2003 και 2013 οι φορολογικές
δηλώσεις στον αστικό ιστό του οικισμού της Λάρισας αυξήθηκε επίσης, κατά 22%. Προφανώς η
τελευταία μεταβολή οφείλεται και σε άλλους παράγοντες (κυρίως στη φορολογική νομοθεσία)
αλλά μπορεί να γίνει η υπόθεση ότι ως ποσοστά συναρτώνται και με τον αριθμό των δυνητικά
φορολογούμενων (πληθυσμού).
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Διάγραμμα Α1: Αριθμός φορολογικών δηλώσεων
Αριθμός φορολογικών δηλώσεων
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
ΤΚ 41221

ΤΚ 41222

ΤΚ 41223

ΤΚ 41334

2003

ΤΚ 41335

ΤΚ 41336

ΤΚ 41447

Σύν ολο
Λάρισας
(αστικός
ιστός)

2013

Πηγή: Στοιχεία: ΓΓΠΣ, επεξεργασίες ερευνητικής ομάδας ΣΟΑΠ Λάρισας

Χάρτης Α1: Μεταβολή αριθμού φορολογικών δηλώσεων

Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στον περιφερειακό νότιο ΤΚ 41335 ενώ οι μικρότερες στους
κεντρικούς ΤΚ 41221 και 41222. Οι υπόλοιποι (μη κεντρικοί) ΤΚ παρουσιάζουν ενδιάμεσες
αυξήσεις. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν ένδειξη μιας τάση απομάκρυνσης από το κέντρο της
πόλης και μετατόπισης προς πιο περιφερειακές θέσεις, με μεγαλύτερη έμφαση στο νότιο τμήμα
της πόλης.

ΤΜΗΜΑ Β
 Κοινωνικά χαρακτηριστικά Δήμου Λαρισαίων
Διάρθρωση της Απασχόλησης / Ανεργίας
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Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η διάρθρωση της απασχόλησης / ανεργίας του μόνιμου
πληθυσμού του Δήμου Λαρισαίων, σε σύγκριση με την αντίστοιχη διάρθρωση στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας και την Ελλάδα κατά την απογραφή του 2011.

Πίνακας Β21:

Διάρθρωση Απασχόλησης / Ανεργίας 2011

Οικονομικά Ενεργοί
Σύνολο
Μόνιμου
Πληθυσμού

Χωρική
Ενότητα
Σύνολο
Χώρας

Ποσοστό Οικονομικά
Ενεργών επί του
Συνόλου

Σύνολο

Απασχολούμενοι

Άνεργοι

10.816.286

4.586.636

42,40%

3.727.633

34,46%

859.003

18,73%

Περιφέρεια
Θεσσαλίας

732.762

283.427

38,68%

230.405

31,44%

53.022

18,71%

Δήμος
Λαρισαίων

162.591

68.914

42,38%

56.186

34,56%

12.728

18,47%

Οικονομικά μη Ενεργοί
Σύνολο
Μόνιμου
Πληθυσμού

Χωρική
Ενότητα
Σύνολο
Χώρας

Σύνολο

Ποσοστό
Οικονομικά μη
Ενεργών επί
του Συνόλου

Μαθητές/
Φοιτητές

Συνταξιούχοι

Εισοδηματίες

Οικιακά

Λοιποί
838.455

10.816.286

4.586.636

57,60%

1.737.074

2.407.222

22.804

1.224.095

Περιφέρεια
Θεσσαλίας

732.762

283.427

61,32%

116.130

187.139

983

88.855

56.228

Δήμος
Λαρισαίων

162.591

68.914

57,62%

31.799

29.686

0

18.010

14.182

Πηγή:

ΕΛΣΤΑΤ – Ιδία Επεξεργασία

Το 2011 το ποσοστό των οικονομικά ενεργών (42,38%) στο Δήμο Λαρισαίων κυμαίνεται στα
ίδια επίπεδα με αυτό της χώρας (42,40%) και είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο της
Περιφέρειας Θεσσαλίας (38,68%), οι οικονομικά μη ενεργοί αποτελούν το 57,62% του
πληθυσμού, ποσοστό που κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με αυτό της χώρας (57,60%) και είναι
χαμηλότερο από το αντίστοιχο της Περιφέρειας Θεσσαλίας (61,32%), ενώ το ποσοστό των
ανέργων (18,47%) κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με αυτό της χώρας (18,73%) συνολικά και
της Περιφέρειας Θεσσαλίας (18,71%).

Πίνακας Β2:

Ανεργία 2001 - 2011

Χωρική Ενότητα
Σύνολο Χώρας
Περιφέρεια
Θεσσαλίας

Άνεργοι 2001

Άνεργοι 2011

512.410

4,68%

859.003

18,73%

32.317

4,37%

53.022

18,71%
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Δήμος Λαρισαίων
Πηγή:

5.905

4,45%

12.728

18,47%

ΕΛΣΤΑΤ – Ιδία Επεξεργασία

Την περίοδο 2001 – 2011 παρατηρείται σημαντική αύξηση της ανεργίας τόσο σε επίπεδο χώρας
(+14,05%) και Περιφέρειας Θεσσαλίας (+14,34%) όσο και στο Δήμο Λαρισαίων (14,02%).
Η μεταβολή του ποσοστού των ανέργων του Δήμου Λαρισαίων τη περίοδο 2011 – 2015
φαίνεται να ακολουθεί την γενικότερη τάση της μεταβολής που καταγράφεται στο επίπεδο της
Περιφέρειας.
ΠίνακαςΒ3:

Ανεργία 2001 ‐ 2011

Χωρική Ενότητα

Άνεργοι 2001

Σύνολο Χώρας

Άνεργοι 2011

512.410

4,68%

859.003

18,73%

Περιφέρεια
Θεσσαλίας

32.317

4,37%

53.022

18,71%

Δήμος Λαρισαίων

5.905

4,45%

12.728

18,47%

Πηγή:

ΕΛΣΤΑΤ – Ιδία Επεξεργασία

Την περίοδο 2001 – 2011 παρατηρείται σημαντική αύξηση της ανεργίας τόσο σε επίπεδο χώρας
(+14,05%) και Περιφέρειας Θεσσαλίας (+14,34%) όσο και στο Δήμο Λαρισαίων (14,02%).
Η μεταβολή του ποσοστού των ανέργων του Δήμου Λαρισαίων τη περίοδο 2011 – 2015
φαίνεται να ακολουθεί την γενικότερη τάση της μεταβολής που καταγράφεται στο επίπεδο της
Περιφέρειας.
Πίνακας Β4:

Εξέλιξη Ανεργίας 2011 ‐ 2015
Έτη

Χωρική Ενότητα

2011

2012

2013

2014

2015

Δήμος Λαρισαίων

18,73%

20,28%

22,12%

21,85%

23,30%

Περιφέρεια
Θεσσαλίας

18,71%

22,02%

25,95%

26,17%

26,40%

Πηγή:

ΕΛΣΤΑΤ – Ιδία Επεξεργασία

Στο διάγραμμα που ακολουθεί αποτυπώνεται η διαχρονική μεταβολή της ανεργίας σε επίπεδο
Περιφέρειας Θεσσαλίας και Δήμου Λαρισαίων.
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Γράφημα Β1:

Διαχρονική μεταβολή της ανεργίας σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας και Δήμου Λαρισαίων
2011 ‐ 2015
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17,00%
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Δήμος Λάρισας

Πηγή:

2015

Περιφέρεια Θεσσαλίας

ΕΛΣΤΑΤ – Ιδία Επεξεργασία

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η διάρθρωση του απασχολούμενου πληθυσμού κατά
τομέα οικονομικής δραστηριότητας στον Δήμο Λαρισαίων, σε σύγκριση με την αντίστοιχη
διάρθρωση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Ελλάδα κατά την απογραφή του 2011.
ΠίνακαςΒ5:

Απασχόληση ανά Τομέα Παραγωγής 2011
Απασχόληση ανά Τομέα Παραγωγής

Χωρική
Ενότητα

Ποσοστά

Σύνολο

Πρωτογενής

Δευτερογενής

Τριτογενής

Α΄γενής

Β΄γενής

Γ΄γενής

Σύνολο
Χώρας

3.727.633

372.209

654.377

2.701.047

9,99%

17,55%

72,46%

Περιφέρεια
Θεσσαλίας

230.405

41.954

40.351

148.100

18,21%

17,51%

64,28%

Δήμος
Λαρισαίων

56.186

3.077

9.698

43.411

5,48%

17,26%

77,26%

Πηγή:

ΕΛΣΤΑΤ – Ιδία Επεξεργασία

Παρατηρείται ότι ο Δήμος Λαρισαίων έχει ανεπτυγμένο τριτογενή τομέα σε σχέση
με την υπόλοιπη χώρα (77,26% έναντι 72,46%), ο δευτερογενής τομέας κυμαίνεται στα ίδια
περίπου επίπεδα με της χώρας (17,26% έναντι 17,55%) ενώ έχει χαμηλότερο σε σχέση
με την χώρα και την Περιφέρεια Θεσσαλίας ποσοστό στον πρωτογενή τομέα (5,48%
έναντι 9,99% και 18,21% αντίστοιχα).
Η πόλη της Λάρισας βρίσκεται στο κέντρο ενός έντονα αγροτικού χώρου, αφού η Π.Ε.
Λάρισας έχει τη μεγαλύτερη καλλιεργούμενη έκταση από όλες τις Π.Ε. της Ελλάδας. Παρόλο
που στη Λάρισα η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα κατέχει μόνο το 5,48%, η οικονομία της,
λόγω της θέσης της, επηρεάζεται σημαντικά από αυτόν. Η κεντρική θέση της πόλης σε ότι
αφορά τα οδικά δίκτυα της χώρας, η ανάδειξη της σε περιφερειακό διοικητικό κέντρο και η
γειτνίαση της με σημαντικά τοπικά κέντρα, έστρεψαν τον πληθυσμό σε επιλογές επαγγελματικής
ενασχόλησης του τριτογενούς τομέα.
Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η διάρθρωση του απασχολούμενου πληθυσμού
κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στις Δημοτικές Ενότητες κατά την απογραφή του 2011.
Ειδικότερα στην Δ.Ε. Λάρισας, ως αστική περιοχή, το ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή
τομέα είναι 4,25%, ενώ ο αγροτικός χαρακτήρας της Δ.Ε. Κοιλάδας διαφαίνεται στο 47,35%
ενασχόλησης με τον πρωτογενή τομέα.
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Πίνακας Β6:

Απασχόληση ανά Τομέα Παραγωγής και Δημοτικές Ενότητες 2011
Απασχόληση ανά Τομέα Παραγωγής

Χωρική
Ενότητα
Δήμος
Λαρισαίων
Δ.Ε.
Λαρισαίων
Δ.Ε.
Γιάννουλης
Δ.Ε.
Κοιλάδας
Πηγή:

Ποσοστά

Σύνολο

Πρωτογενής

Δευτερογενής

Τριτογενής

Α΄γενής

Β΄γενής

Γ΄γενής

56.186

3.077

9.698

43.411

5,48%

17,26%

77,26%

50.940

2.163

8.621

40.156

4,25%

16,92%

78,83%

4.207

422

902

2.883

10,03%

21,44%

68,53%

1.039

492

175

372

47,35%

16,84%

35,80%

ΕΛΣΤΑΤ – Ιδία Επεξεργασία

Όπως ήταν αναμενόμενο, το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολούμενων στη Δ.Ε. Λαρισαίων ανήκει
στο τριτογενή τομέα (78,83% - 40.156 άτομα).

ΤΜΗΜΑ Γ
Οικονομικά Χαρακτηριστικά Δήμου Λαρισαίων



Η προσέγγιση των οικονομικών χαρακτηριστικών γίνεται με βάση τα στοιχεία για την
επιχειρηματικότητα, όπως αυτά παραχωρήθηκαν από τη Επιμελητήριο Λάρισας στον Δήμο.
Συγκεκριμένα καταχωρήθηκαν στη γεωγραφική βάση δεδομένων οι ενεργές επιχειρήσεις για το
2015 ανά κατηγορία δραστηριότητας, οι ενεργές επιχειρήσεις ανά έτος εγγραφής και η
διαχρονική σειρά διαγραφών και εγγραφών επιχειρήσεων από το 2011 μέχρι το 2015.
Η χωρική κατανομή των ενεργών επιχειρήσεων για το 2015 στην πόλη της Λάρισας,
απεικονίζεται στους χάρτες που ακολουθούν και αφορά σε 7.259 επιχειρήσεις. Το μεγαλύτερο
ποσοστό επιχειρήσεων στο σύνολο της πόλης της Λάρισας συγκεντρώνεται στις
Πολεοδομικές Ενότητες 1 «Κέντρο – Αγ. Αχίλλειος» και 4 «Αγ. Νικόλαος» και αφορά
στη πλειοψηφία τους επιχειρήσεις χονδρικού και λιανικού εμπορίου, εστίασης / καταλυμάτων,
υγείας, εκπαίδευσης και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Σε ό,τι αφορά τις διαγραφές και τις εγγραφές νέων επιχειρήσεων στο σύνολο της πόλης της
Λάρισας οι εγγραφές, υπερτερούν των διαγραφών τα έτη 2012, 2013 και 2015, σε αντίθεση με
τα έτη 2011 και 2014 που οι εγγραφές υπολείπονται των διαγραφών με μεγάλη διαφορά.
Πίνακας Γ1:
Διαχρονική Δυναμική των Επιχειρήσεων στη Πόλη της Λάρισας 2011 – 2015
Έτη

Διαγραφές

Εγγραφές

2015

77

186

2014

824

442

2013

148

517

2012

136

447

2011

854

399

Σύνολο Πενταετίας

2.039

1.991

Πηγή:

Επιμελητήριο Λάρισας – Επεξεργασία Δήμος Λαρισαίων

Στο σύνολο της πενταετίας υπερτερούν οι διαγραφές επιχειρήσεων με μικρή διαφορά (48
επιχειρήσεις).
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Πίνακας Γ1:

Διαχρονική Δυναμική των Επιχειρήσεων στη Πόλη της Λάρισας 2011 – 2015
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Πηγή:

2012

2011

Εγγραφές

Επιμελητήριο Λάρισας

Σε ό,τι αφορά την κλαδική κατανομή των επιχειρήσεων στη πόλη της Λάρισας για το
2015 βάσει της οικονομικής τους δραστηριότητας, σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου Λαρισαίων,
το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στους κλάδους του λιανικού
εμπορίου (25,50%) και ακολουθούν με σημαντική διαφορά οι επιχειρήσεις εστίασης (11,52%),
χονδρικού εμπορίου (11,14%), άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών
(4,66%) και οι εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες (4,52%).
Πίνακας Γ2:
Κλαδική Κατανομή Επιχειρήσεων Λάρισας Σύμφωνα με την Οικονομική τους Δραστηριότητα 2015
Κωδικός

Κλάδοι

Αριθμός
Επιχειρήσεων

Ποσοστό

1.851

25,50%

47

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσικλετών

56

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

836

11,52%

46

Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσικλετών

809

11,14%

96

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών

338

4,66%

43

Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

328

4,52%

45

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσικλετών

267

3,68%

85

Εκπαίδευση

267

3,68%

66

Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις
ασφαλιστικές δραστηριότητες

254

3,50%

41

Κατασκευές κτιρίων

187

2,58%

10

Βιομηχανία τροφίμων

153

2,11%

70

Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής
συμβουλών διαχείρισης

142

1,96%

69

Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

135

1,86%

95

Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής
χρήσης

122

1,68%

68

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

97

1,34%

62

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής
συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες

89

1,23%

35

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

82

1,13%

73

Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

82

1,13%

71

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές
δοκιμές και αναλύσεις

70

0,96%

32

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

66

0,91%
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Κωδικός

Κλάδοι

Αριθμός
Επιχειρήσεων

Ποσοστό

81

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους

65

0,90%

74

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

61

0,84%

42

Έργα πολιτικού μηχανικού

58

0,80%

49

Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών

57

0,79%

92

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα

53

0,73%

86

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

52

0,72%

25

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα
είδη εξοπλισμού

47

0,65%

14

Κατασκευή ειδών ένδυσης

43

0,59%

18

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

43

0,59%

93

Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και
ψυχαγωγίας

43

0,59%

82

Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και
άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

39

0,54%

31

Κατασκευή επίπλων

33

0,45%

33

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

33

0,45%

77

Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

31

0,43%

79

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων
ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

28

0,39%

23

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

25

0,34%

52

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

25

0,34%

98

Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη
διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση

24

0,33%

61

Τηλεπικοινωνίες

20

0,28%

63

Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

20

0,28%

64

Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις
ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

20

0,28%

01

Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

19

0,26%

53

Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

18

0,25%

80

Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας

18

0,25%

90

Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

18

0,25%

27

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

16

0,22%

58

Εκδοτικές δραστηριότητες

13

0,18%

60

Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών

13

0,18%

72

Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

13

0,18%

16

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός
από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

12

0,17%

59

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών
προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

12

0,17%

88

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος

12

0,17%

26

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών
προϊόντων

11

0,15%

65

Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

11

0,15%

13

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

9

0,12%

15

Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών

7

0,10%

08

Λοιπά ορυχεία και λατομεία

6

0,08%

28

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

6

0,08%

29

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

6

0,08%

37

Επεξεργασία λυμάτων

6

0,08%

55

Καταλύματα

5

0,07%

02

Δασοκομία και υλοτομία

4

0,06%

20

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

4

0,06%

11

Ποτοποιία

3

0,04%
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Κωδικός

Κλάδοι

Αριθμός
Επιχειρήσεων

Ποσοστό

17

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

3

0,04%

38

Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών

3

0,04%

78

Δραστηριότητες απασχόλησης

3

0,04%

91

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές
πολιτιστικές δραστηριότητες

3

0,04%

75

Κτηνιατρικές δραστηριότητες

2

0,03%

87

Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος

2

0,03%

94

Δραστηριότητες οργανώσεων

2

0,03%

19

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

1

0,01%

21

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

1

0,01%

50

Πλωτές μεταφορές

1

0,01%

84

Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

1

0,01%

7.259

100%

Σύνολο Ενεργών Επιχειρήσεων
Πηγή:

Επιμελητήριο Λάρισας – Ιδία Επεξεργασία

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας στη Θεσσαλία για την Έξυπνη
Εξειδίκευση (RIS3), οι ενεργές επιχειρήσεις που μπορούν να συμβάλλουν στη προσπάθεια ανάκαμψης της
πόλης βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που την προσδιορίζουν, είναι αυτές που δραστηριοποιούνται
στους κλάδους τουρισμού, πολιτισμού και λοιπούς «συγγενείς» κλάδους και αποτελούν το 2,40% του
συνόλου των επιχειρήσεων.

Πίνακας Γ3:

Επιχειρήσεις που Δραστηριοποιούνται στους Κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης (RIS3) 2015

Κωδικός

Κλάδοι

Αριθμός
Επιχειρήσεων

Ποσοστό του Συνόλου των
Επιχειρήσεων της
Λάρισας

73

Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

82

1,13%

90

Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

18

0,25%

91

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων,
μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

3

0,04%

93

Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες
διασκέδασης και ψυχαγωγίας

43

0,59%

79

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών
κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

28

0,39%

174

2,40%

Σύνολο Επιχειρήσεων
Πηγή:

Επιμελητήριο Λάρισας – Ιδία Επεξεργασία

Πίνακας 22:

Ενάρξεις και Διαγραφές Επιχειρήσεων Αστικής Περιοχής Λάρισας 2016
Συνολικές

Μικρομεσαίες

Υπηρεσίες

Εστίαση

Εμπόριο

Ενάρξεις

595

152

316

76

212

Διεγραμμένες

510

97

0

0

0

Πηγή:

Επιμελητήριο Λάρισας – Ιδία Επεξεργασία

ΤΜΗΜΑ Δ
 Περιβαλλοντικά Χαρακτηριστικά Δήμου Λαρισαίων
Χαρακτηριστικά Κτηρίων
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι όροφοι των κτηρίων στην Αστική Περιοχή της
Λάρισας
Εικόνα Δ1:
Κτήρια κατά Αριθμό Ορόφων Πάνω από το Ισόγειο στη Δημοτική Ενότητα Λαρισαίων 2011
Σύνολο

Δεν υπάρχουν όροφοι
πάνω από το ισόγειο

1

2

3
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(ανεξαρτήτως της
ύπαρξης υπογείου)

25.308

7.250

8.593

5.005

1.560

1.143

1.121

636

5.178

100%

28,65%

33,95%

19,78%

6,16%

4,52%

4,43%

2,51%

20,46%

Πηγή:

ΕΛΣΤΑΤ - Ιδία Επεξεργασία

Μη δημιουργημένοι Κοινόχρηστοι Χώροι
τ.μ.

Οι μη δημιουργημένοι Κοινόχρηστοι Χώροι στη πόλη της Λάρισας έχουν έκταση 480.144

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Το δίκτυο συγκοινωνιών (ΔΣ) που εξυπηρετεί την πόλη έχει γενικά ακτινική μορφή, με
σύγκλιση όλων των γραμμών προς το κέντρο. Η εξυπηρέτηση του πληθυσμού (κάλυψη)
διαφέρει από πολεοδομική σε πολεοδομική ενότητα και κυμαίνεται από 30% (Αμπελόκηποι) έως
98% (Νεάπολη).
Ο Δήμος Λαρισαίων διαθέτει αρκετά ικανοποιητική εξυπηρέτηση από τα Μαζικά Μέσα
Μεταφοράς, δεδομένου ότι διαθέτει 16 γραμμές αστικής συγκοινωνίας (Αστικό ΚΤΕΛ) καθώς και
υπεραστική συγκοινωνία (Υπεραστικό ΚΤΕΛ - Σιδηρόδρομος).
Το Αστικό ΚΤΕΛ έχει ενταγμένα στην δύναμή του 53 λεωφορεία διαφόρων τύπων:
• 37 λεωφορεία τύπου Α-100 12μετρα
•

8 λεωφορεία τύπου Α-ΑΡ αρθρωτά

•

4 λεωφορεία τύπου Α-80 midi bus

•

4 λεωφορεία τύπου Α-50 mini bus

Από τα ανωτέρω λεωφορεία τα 39 έχουν προσβασιμότητα για ΑμΕΑ. Επίσης τα 28 λεωφορεία
(12 μέτρων) είναι έτους κατασκευής 2004.
Οι γραμμές αστικής συγκοινωνίας εξυπηρετούν τα εξής δρομολόγια:
• Γραμμή Ν1 (Νέα Σμύρνη - Φιλιππούπολη - Νεάπολη - Κεντρική Πλατεία - Νέα Σμύρνη)
•

Γραμμή Ν2 (Κεντρική Πλατεία - Άγιος Γεώργιος - Τέρμα Οδού Βόλου - Κεντρική Πλατεία)

•

Γραμμή Ν3 (Αλκαζάρ - Κεντρική Πλατεία - ΟΣΕ - Αβέρωφ - Praktiker - ΟΣΕ - Δημοτικό
Ωδείο - Αλκαζάρ)

•

Γραμμή Ν4 (Καραγάτση - ΑΤΑ - Δημοτικό Ωδείο - AEL F.C. ARENA - Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Θεσσσαλίας (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο) ή Κοιμητήριο - Κεντρική Πλατεία Καραγάτση - ΑΤΑ)

•

Γραμμή Ν5 Φ (Από Πλατεία Εβραίων για Φαλάνη)

•

Γραμμή Ν5 Τ (Από Πλατεία Εβραίων για Τερψιθέα)

•

Γραμμή Ν6 (Από Άγιο Βησσαρίωνα για Ομορφοχώρι)

•

Γραμμή Ν6 (Από Κεντρική Πλατεία για Μελισσοχώρι)

•

Γραμμή Ν7 (Από Κεντρική Πλατεία για Γιάννουλη)

•

Γραμμή Ν8 (Από Άγιο Βησσαρίωνα για Νίκαια)

•

Γραμμή Ν9 (Πλατεία Εβραίων - 1η Στρατιά - Ιωαννίνων - Άγιο Θωμά - Σχολές Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας - Πλατεία Εβραίων)

•

Γραμμή Ν10 (Από Κεντρική Πλατεία για Νέα Πολιτεία)

•

Γραμμή Ν11 (Από Κεντρική Πλατεία για Πλατεία Τούμπας)

•

Γραμμή Ν12 (Από Άγιο Βησσαρίωνα για Σχολές Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας)

•

Γραμμή Ν14 (ΟΣΕ - Αργυρόπουλο - Κεντρική Πλατεία - ΔΕΥΑΛ)

•

Γραμμή Ν15 (Από Κεντρική Πλατεία για Pantheon Plaza - IKEA - ΙΑΣΩ)

•

Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας (ΒΙΠΕ)

•

Γραμμή Animus

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά στοιχεία του ποσοστού του
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πληθυσμού που εξυπηρετείται με αστική συγκοινωνία με συχνότητα δρομολογίων έως και 10'.
Πίνακας Δ1: Ποσοστό πληθυσμού που εξυπηρετείται με αστική συγκοινωνία έως και 10'
Σύνολο Πληθυσμού

Πληθυσμός που Εξυπηρετείται με
Συχνότητα Δρομολογίων
10'

Πληθυσμός που Εξυπηρετείται με
Συχνότητα Δρομολογίων
> 10'

140.644

103.610

37.034

100%

73,67%

26,33%
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