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                                                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ                                        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
               ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 ------------------------------------------------------------ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθµ. 2 

Αριθµ. Συνεδρίασης 2η/12.02.2020 
 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 15 

 

            Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα στις 12/02/2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, συνήλθε σε 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, 
Βασ. Όλγας 198, η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 
168/2019 (Α∆Α: 6Φ1Ε7ΛΛ-ΚΑΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 
‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. Μ.Ε. οικ. 88246 (29)/07-
02-2020 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
        
      Παρόντες: 
1. Μητράκας Θεόδωρος, Πρόεδρος 
2. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος 
3. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος 
4. Γούλα Όλγα – Χριστίνα, τακτικό µέλος 
5. ∆ωρής Σωκράτης, τακτικό µέλος 
6. Κεφαλάς Γεώργιος, τακτικό µέλος 
7. Κίκης Αθανάσιος, τακτικό µέλος 
8. Πάλλας Κωνσταντίνος, τακτικό µέλος 
9. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικό µέλος 
10. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό µέλος 
11. Ζέρβας Γεώργιος, τακτικό µέλος 
12. Παπαστεργίου Χρήστος, τακτικό µέλος 
13. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος 
14. Αγγελίδης Άγγελος, τακτικό µέλος 
 
Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόµιµα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. 
Απόστολος Τζιτζικώστας. 
  
Στη συνεδρίαση παρέστη η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. 
Παρασκευή Πατουλίδου.   
 
Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόµιµα και έγκαιρα, ο κ. Χαριστέας Άγγελος, τακτικό 
µέλος.  
  
Χρέη Γραµµατέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - ∆ιερµηνέων µε βαθµό Α’. 
 
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
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ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση έκδοσης νέων προσκλήσεων που θα αφορούν: 

1) στις παρεµβάσεις 3.2.2, 3.2.3 και 3.2.4 της Στρατηγικής (Επ.Π. ΠΕΠ 6 ε) συνολικά 
     και  
2) στην παρέµβαση 3.1.1 της Στρατηγικής (ΕΠ.Π. ΠΕΠ 4 ε) αποκλειστικά για τον ∆ήµο  
    Κορδελιού – Ευόσµου»  
 

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 8ο θέµα ηµερήσιας διάταξης 
«Έγκριση έκδοσης νέων προσκλήσεων που θα αφορούν: 

1) στις παρεµβάσεις 3.2.2, 3.2.3 και 3.2.4 της Στρατηγικής (Επ.Π. ΠΕΠ 6 ε) συνολικά 
     και  
2) στην παρέµβαση 3.1.1 της Στρατηγικής (ΕΠ.Π. ΠΕΠ 4 ε) αποκλειστικά για τον ∆ήµο  
    Κορδελιού – Ευόσµου»  

 

και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. οικ.187/06-02-2020 εισηγητικό έγγραφο του 
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Καλωσόρισε στη συνεδρίαση την κ. Κ. Μπέσσα και τον κ. ∆. 
Ουτιτούδη από την Ειδική Οµάδα Σχεδιασµού & Αξιολόγησης ‘’ΟΧΕ ΒΑΑ Θεσσαλονίκης’’. Εν 
συνεχεία έδωσε το λόγο στην κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., προκειµένου να 
εισηγηθεί το θέµα. Η εισήγηση της κ. Πατουλίδου έχει ως ακολούθως: 

«Ξεκινώντας το 8ο θέµα, το οποίο αφορά την έγκριση της έκδοσης νέων προσκλήσεων της 

Στρατηγικής, θα ήθελα να πω σύντοµα δύο λόγια για τη Στρατηγική, µιας και τα περισσότερα µέλη 
της επιτροπής µας είναι νέα και είναι η πρώτη φορά που θα συζητήσουµε κάτι που αφορά τη 
Στρατηγική της Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης. 

Όπως είδατε και στη σύνοψη που σας έχει σταλεί, η Στρατηγική µας αποτελεί ένα ολοκληρωµένο 
σχέδιο για την αειφόρο αστική ανάπτυξη της Μητροπολιτικής Περιοχής της Θεσσαλονίκης. Και 
στάθηκε η αφορµή και η ευκαιρία, έτσι ώστε οι δυο βαθµοί τοπικής αυτοδιοίκησης να 
συνεργαστούν για ένα κοινό στόχο, τη βελτίωση της πόλης µας.  

Η µητροπολιτική διοίκηση δοκιµάστηκε στην πράξη µε το πρόγραµµα αυτό και πέτυχε.  

Η Στρατηγική χρηµατοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2020 της 
Κεντρικής Μακεδονίας µε συνολικό προϋπολογισµό περίπου 84,3 εκατ. Ευρώ, από τα οποία τα 
68,3 εκατ. Ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 16 εκατ. Ευρώ 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). 
Είναι δοµηµένη στους άξονες: 

• Θεσσαλονίκη ανταγωνιστική και καινοτόµα 

• Θεσσαλονίκη συνεκτική  

• Θεσσαλονίκη πράσινη και ανθεκτική & 

• Θεσσαλονίκη αποτελεσµατική. 
 
Η ΜΕΘ ορίστηκε ως Ενδιάµεσος Φορέας για το συνολικό ποσό των 70.619.308 €, που έχουν 
εκχωρηθεί στη ΜΕΘ, και κατανέµει τον προϋπολογισµό της ως εξής:  

• το 18,4% στον 1ο Άξονα 

• το 14,6% στο 2ο 

• το 59,5% στον 3ο και 

• το 7,2% στον 4ο. 

Η παραπάνω κατανοµή είναι επακόλουθο των αναγκών της περιοχής παρέµβασης και του είδους 
των έργων που αφορούν τους τέσσερις άξονες. Ο 3ος άξονας συγκεντρώνει το µεγαλύτερο 
ποσοστό του προϋπολογισµού καθώς καλείται να απαντήσει στις προκλήσεις  

• της κλιµατικής αλλαγής 

• της περιβαλλοντικής αναβάθµισης της πόλης (η πόλη µας έχει πολύ χαµηλό δείκτη 
πρασίνου – ελπίζουµε µε την ολοκλήρωση των έργων να συµβάλλουµε στην αύξηση του 
πρασίνου της πόλης) 

• και της βιώσιµης κινητικότητας 

ωστόσο και οι υπόλοιποι ολοκληρώνουν τη Στρατηγική και συµβάλλουν στην υλοποίηση µιας 
ολοκληρωµένης προσπάθειας αναβάθµισης της πόλης µας. 
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Για να γίνουν κατανοητοί οι ρυθµοί µε τους οποίους έτρεξε το πρόγραµµα η ΜΕΘ από κοινού µε 
τους ∆ήµους της περιοχής παρέµβασης, θα σας αναφέρω µερικές ηµεροµηνίες - σταθµούς για την 
ΣΒΑΑ: 

• τον Σεπτέµβριο του 2016 εκδόθηκε η πρόσκληση προς την ΜΕΘ για την υποβολή της 
Στρατηγικής  

• τον 2/2017 υποβλήθηκε στη ΕΥ∆Ε 

• τον 7/2017 οριστήκαµε ως ενδιάµεσος φορέας Αστική Αρχή και ξεκίνησε η εφαρµογή της 
Στρατηγικής 

• τον 10/2017 βγήκαν οι πρώτες προσκλήσεις και  

• τον 5/2018 είχαµε τις πρώτες εντάξεις,  

ακολούθησαν πολλές ακόµα προσκλήσεις και ευτυχώς και εντάξεις, έτσι λοιπόν φτάσαµε 
αισίως στις αρχές του 2020, δηλαδή µόλις σε δύο χρόνια έχουµε καταφέρει να έχουµε 102 
έργα ενταγµένα ύψους περίπου 68εκ €, κατανεµηµένα σε όλη την περιοχή παρέµβασης της 
ΣΒΑΑ.  

Έχουµε καταφέρει µέχρι σήµερα  
να εξειδικεύσουµε τη Στρατηγική σε ποσοστό 99%,  
να εκδώσουµε προσκλήσεις σε ποσοστό 150%,  
να εντάξουµε έργα 102 µε ποσοστό στον προϋπολογισµό 96%  
να συµβασιοποιήσουµε τα 35 από αυτά σε ποσοστό 10% περίπου του προϋπολογισµού και να 
υστερούµε δυστυχώς στις πληρωµές… 
είναι η ώρα που πρέπει να τρέξουµε και να αγωνιστούµε για την υλοποίηση των έργων… 

Από την πρώτη στιγµή και µέχρι σήµερα, σε όλα τα στάδια της ΣΒΑΑ ακολουθήσαµε την 
διαδικασία του συµµετοχικού σχεδιασµού. Πιο συγκεκριµένα εφαρµόσαµε την προσέγγιση του 
bottom – up σχεδιασµού σε όλη την πορεία µας. 

Αυτό που αναδείχθηκε µέσω του προγράµµατός µας είναι η µοναδικότητα του τρόπου 
λειτουργίας της Αστικής Αρχής µας. Πρόκειται για τη µοναδική Αστική αρχή που συνέταξε και 
υλοποιεί µια Στρατηγική στην οποία συµµετέχει: η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας µέσω της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ως Αστική Αρχή - Ενδιάµεσος Φορέας, σε συνεργασία 
µε τους 8 ∆ήµους της περιοχής εφαρµογής. 

Το συγκριτικό πλεονέκτηµά της είναι ότι µε την άριστη και εποικοδοµητική συνεργασία των δύο 
βαθµών τοπικής αυτοδιοίκησης, των επαγγελµατικών, κοινωνικών και επιστηµονικών φορέων της 
πόλης και της κοινωνίας των πολιτών, πέτυχε την υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου 
δράσης, το οποίο συµβάλλει στη βελτίωση των υποδοµών και του φυσικού περιβάλλοντος, στην 
τόνωση της επιχειρηµατικότητας και στην ενίσχυση του κοινωνικού ιστού της πόλης µας.  

Ο ρόλος µας ως Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης όλο αυτό το διάστηµα ήταν να δώσουµε 
σε όλους ένα κοινό όραµα και να εδραιώσουµε συνεργασίες, προκείµενου να προκύψει ένα 
ολοκληρωµένο αποτέλεσµα από την Στρατηγική, που θα είναι ωφέλιµο για την πόλη, και όχι 
αποσπασµατικά έργα. Η διαδικασία συµµετοχής και κατάθεσης προτάσεων ήταν και είναι ανοικτή 
σε όλους.  

Το µοντέλο αυτό αποτελεί πλέον ένα παράδειγµα Μητροπολιτικής ∆ιοίκησης το οποίο µάλιστα έχει 
βραβευτεί µε το βραβείο bravo Governance τον ∆εκέµβριο του 2018 και στη συνέχεια τον 
Οκτώβριο του 2019 ενσωµατώθηκε ως παράδειγµα στον οδηγό των Σχεδίων Βιώσιµης Αστικής 
Κινητικότητας για τις Μητροπολιτικές περιοχές από τον ELTIS. 

Για να έρθουµε στο σήµερα, ως Μητροπολιτική Επιτροπή θα συζητήσουµε ώστε να δώσουµε την 
έγκρισή µας προκειµένου να βγουν δύο προσκλήσεις: 

- η πρώτη αφορά την Επενδυτική Προτεραιότητα 6ε και στοχεύει σε δράσεις που έχουν να 
κάνουν µε:   
α) ∆ηµιουργία - αναβάθµιση πυρήνων πρασίνου επιπέδου πολεοδοµικής ενότητας ή/και 
πράσινων διαδρόµων,  
β) Αναβάθµιση πυρήνων τοπικού αστικού πρασίνου και  
γ) ∆ηµιουργία πράσινων δωµάτων και κάθετων κήπων 

και θα είναι προϋπολογισµού περίπου 20 εκ€. 

- η δεύτερη αφορά την Επενδυτική Προτεραιότητα 4ε και στοχεύει Παρεµβάσεις για 
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καθαρές αστικές µεταφορές και την προώθησή τους αποκλειστικά και µόνο για τον ∆ήµο 
Κορδελιού – Ευόσµου. 

Τις τεχνικές λεπτοµέρειες για τις δύο προσκλήσεις καθώς επίσης και απαντήσεις σε τυχόν 
ερωτήσεις θα σας τις δώσουν τα µέλη της Οµάδας Σχεδιασµού και Υλοποίησης της Στρατηγικής 
της ΒΑΑ κ. Μπέσσα Κωνσταντία και ο κ. Ουτιτούδης ∆ηµήτριος. 

Σας ευχαριστώ.». 
 
Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Παπαστεργίου Χρήστο, κ. Ζέρβα Γεώργιο και κ. Ιγνατιάδη 
Θεόδωρο, τακτικά µέλη, καθώς και από τον κ. Γκανούλη Φίλιππο, Αντιπρόεδρο. Στις ερωτήσεις 
απάντησαν η κ. Μπέσσα και ο κ. Ουτιτούδης από την Ειδική Οµάδα Σχεδιασµού & Αξιολόγησης 
‘’ΟΧΕ ΒΑΑ Θεσσαλονίκης’’. Κατόπιν ζήτησαν το λόγο τα µέλη προκειµένου να τοποθετηθούν. Ο κ. 
Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, κατέθεσε γραπτώς την τοποθέτησή του, η οποία έχει ως 
εξής:  
«Αρχικά θα θέλαµε να σχολιάσουµε την παρουσίαση για τον ως τώρα απολογισµό της πορείας 
της στρατηγικής της ΟΧΕ ΒΑΑ. 

Ήδη από την αρχική εισήγηση της “Στρατηγικής Ολοκληρωµένης Βιώσιµης Αστικής 
Ανάπτυξης” από την ∆ιοίκηση της ΠΚΜ, είχαµε εκφράσει την αντίθεσή µας σε ένα ακόµα εργαλείο 
πολιτικής σε βάρος του λαού και προς όφελος του κεφαλαίου στο χώρο του πολεοδοµικού 
συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης. Γι’ αυτό εξάλλου και η υπόσχεση ότι θα έδινε διέξοδο στο λαό 
για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης αποδεικνύεται καθηµερινά κάλπικη παρά τον 
ισχυρισµό της εισήγησης.     

Από την αρχή της εφαρµογής του σχεδίου δεν έγινε ούτε βήµα στην κατεύθυνση της 
υποτιθέµενης “δίκαιης και βιώσιµης ανάπτυξης για όλους”, όχι εξαιτίας τεχνικών αδυναµιών του 
σχεδίου, αλλά επειδή συνολικά η ΣΒΑΑ για την ΠΚΜ είναι στη γραµµή εξυπηρέτησης των 
συµφερόντων του µεγάλου κεφαλαίου που διαρκώς αναζητεί χώρους, δράσεις, επενδύσεις για να 
εξασφαλίσει µεγαλύτερα κέρδη.  

∆εν είναι τίποτα άλλο από την τοπική εξειδίκευση της πολιτικής της ΕΕ και των 
κυβερνήσεων που διαδέχονται η µια την άλλη και κρύβουν ότι η ανάπτυξη που ευαγγελίζονται δεν 
είναι για όλους. Είτε την βαφτίζουν “δίκαιη” (ΣΥΡΙΖA), είτε τώρα “βιώσιµη” (Ν∆), είναι 
καπιταλιστική ανάπτυξη, εξυπηρετεί τα συµφέροντα των καπιταλιστών, την κερδοφορία εγχώριων 
και ξένων επιχειρηµατικών οµίλων. Προϋποθέτει το τσάκισµα των δικαιωµάτων και κατακτήσεων 
του εργατικού-λαϊκού κινήµατος και αντί για την επίκαιρη όσο ποτέ ολόπλευρη ικανοποίηση των 
σύγχρονων κοινωνικών αναγκών “προσφέρει” ψίχουλα στους εξαθλιωµένους για την 
ενσωµάτωσή τους στο σύστηµα που βαφτίζεται «κοινωνική συνοχή».  

Η όποια αναφορά της στην αντιµετώπιση λαϊκών προβληµάτων γίνεται µε το 
σταγονόµετρο, ποτέ µε ολοκληρωµένο σχέδιο και µε την λογική του κόστους οφέλους, αφού αυτά 
δεν είναι στις προτεραιότητές της και συχνά ενισχύει την εµπορευµατοποίηση υποδοµών και 
υπηρεσιών. 

Αφού οι χρηµατοδοτούµενες δράσεις υπακούουν υποχρεωτικά στις γενικότερες αντιλαϊκές 
πολιτικές της στρατηγικής της ΕΕ. Που χρηµατοδοτεί δράσεις που στοχεύουν άµεσα και έµµεσα 
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κερδοφορίας των µονοπωλίων µε την λεγόµενη 
ανάπτυξη της “επιχειρηµατικότητας” και της “καινοτοµίας κ.α. Σε αυτούς τους στόχους τα πάτε 
καλά, και αναγνωρίζουµε την ικανότητα σας να αξιοποιείτε και να κατευθύνετε σε αυτούς την 
προσπάθεια των εργαζοµένων. Γι’ αυτό και παίρνει τα βραβεία της ΕΕ, για το µοντέλο της 
διοίκησης της η στρατηγική ΟΧΕ στη ΜΕΘ.  

Κατά τη γνώµη µας η πορεία υλοποίησης του σχεδίου που παρουσιάστηκε σήµερα και 
πριν 5 µήνες αποδεικνύει:    

Ότι για αντιπληµµυρικά έργα προβλέφθηκε µόνο το 6%των διαθέσιµων συνολικών πόρων 
του άξονα 3, (3,6%) του συνόλου, ενώ η αντιπληµµυρική προστασία του π/δ συγκροτήµατος 
πάσχει σοβαρά ενώ δεν υπάρχει καµία ένταξη έργου, ούτε καν πρόσκληση. 

Επιπρόσθετα, απουσιάζουν µεγάλα έργα ουσίας, όπως αντιπυρικά και αντισεισµικά, 
ύδρευσης, έργα απολύτως αναγκαία για µια πόλη, όπως η Θεσσαλονίκη, τα έργα σχολικής στέγης 
είναι πίσω από τις ανάγκες κλπ.  

Ακόµα και η χρηµατοδότηση του «Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά για το σχέδιο 
ανάπλασης του συνδυάζεται µε την παράδοση στην επιχειρηµατική δραστηριότητα του πρώην 
στρατοπέδου και την εµπορευµατοποίηση χρήσεών του.  

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι από τις εντάξεις πράξεων που σχετίζονται µε την 
“ανακούφιση” κοινωνικών προβληµάτων (άξονας 2), το 45% αφορά κυρίως την παροχή φτηνού 
ευέλικτου εργατικού δυναµικού για το κεφάλαιο µέσα από τα προγράµµατα δια βίου µάθησης και 
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µάλιστα σε τοµείς προτεραιότητας που ωφελούν το σχεδιασµό των επιχειρηµατικών οµίλων για 
την µετατροπή της πόλης σε τουριστικό και εµπορικό κέντρο κλπ. Το υπόλοιπο 55% διατίθεται 
κυρίως σε ΜΚΟ και δοµές που έχουν “αναλάβει” ευθύνες που εδώ και καιρό έχει απεκδυθεί το 
κεντρικό κράτος. 

Το ζήτηµα λοιπόν για τους εργαζοµένους, τα λαϊκά στρώµατα δεν είναι η προσδοκία της 
καπιταλιστικής ανάκαµψης, της «παραγωγικής ανασυγκρότησης». Που προβάλλουν από κοινού 
όσοι υπηρετούν το σηµερινό σύστηµα ανεξάρτητα από την κριτική που ασκούν σε πλευρές της 
διαχείρισής που κάθε φορά ασκείται. Όπως γίνεται και µε “σχέδια” και “στρατηγικές” σαν την ΟΧΕ 
ΒΑΑ, που βαφτίζοντας το κρέας ψάρι, τις παρουσιάζουν ως σωτήριες, που τάχα µε τη δική τους 
διαχειριστική αντίληψη θα βελτιώνονταν περισσότερο. 

Το ζήτηµα για τα λαϊκά στρώµατα της πόλης µας είναι αντί για τα συµφέροντα του 
κεφαλαίου να διεκδικηθούν και να υλοποιηθούν έργα και δράσεις για: 

• Την αντισεισµική θωράκιση, σε επίπεδο ελέγχου και παρεµβάσεων, στο «γερασµένο κτιριακό 
απόθεµα της πόλης» 

• Να σταµατήσει το επί 65 χρόνια αίσχος της υδροδότησης περιοχών των ∆ήµων Παύλου Μελά 
και Κορδελιού - Ευόσµου από ιδιωτική εταιρεία ύδρευσης που δεν έχει εφοδιαστεί µε άδεια 
εγκατάστασης ή και δεν διαθέτει άδεια χρήσης νερού ή και αξιοποίησης υδατικών πόρων για 
τις γεωτρήσεις  

• Την πλήρη και ολοκληρωµένη αντιπληµµυρική θωράκιση του ΠΣ Θεσσαλονίκης 

• Την κατασκευή νέων, σύγχρονων δηµόσιων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών, που να 
καλύπτουν επαρκών τις ανάγκες προσχολικής αγωγής για τις λαϊκές οικογένειες των νέων 
ζευγαριών, άλλων δηµόσιων υποδοµών πρόνοιας. 

• Να κατασκευαστούν οι αναγκαίες σχολικές µονάδες στο ΠΣ Θεσσαλονίκης, να αναβαθµιστούν 
οι υπάρχουσες σχολικές υποδοµές, να ελεγχθεί η αντισεισµικότητα των παλαιών σχολικών 
διδακτηρίων και να γίνουν οι απαραίτητες συντηρήσεις µε επαρκή χρηµατοδότηση από τον 
κρατικό προϋπολογισµό. 

Και επειδή αυτά είναι µόνο µερικά από τα πραγµατικά προβλήµατα του λαού της 
Θεσσαλονίκης, χρειάζεται να διαµορφωθούν και οι προϋποθέσεις για ν' ανοίξει ο δρόµος 
ανάπτυξης υπέρ του λαού, που θα έχει στόχο την ολόπλευρη ικανοποίηση των εργατικών - 
λαϊκών αναγκών, µε το λαό στο ιδιοκτήτη της οικονοµίας και στο τιµόνι της εξουσίας, ο δρόµος 
δηλαδή που προτείνει το ΚΚΕ. 

Εύλογα λοιπόν εκφράζουµε ακόµα µια φορά την αντίθεσή µας στα όσα η παρουσίαση 
καταλήγει ως συµπεράσµατα από την πορεία υλοποίησης του σχεδίου ‘‘Στρατηγικής 
Ολοκληρωµένης Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης’’ αφού τόσο ο σχεδιασµός όσο και η 
υλοποίησή της επιβεβαιώνουν την αρχική τοποθέτησή µας. Άρα καταψηφίζουµε. 

Σε ό, τι αφορά την έκδοση προσκλήσεων µε βάση τη συνολική µας τοποθέτηση που είναι 
αρνητική ψηφίζουµε παρόν. Αφού πρόκειται για διαδικαστικό θέµα που αφορά την υλοποίησή του 
συνόλου της στρατηγικής. Αυτή η στάση µας που πηγάζει τη γενική µας αρνητική θέση δεν 
σηµαίνει ταυτόχρονα και αρνητική τοποθέτηση για το ένα η το άλλο έργο που θα ενταχθεί - για 
ορισµένα µάλιστα που ως τώρα εντάχθηκαν συµφωνήσαµε µε την αναγκαιότητά τους.  

Εποµένως η στάση µας συγκεκριµενοποιείται ανάλογα µε το είδος της δράσης και τους 
όρους ένταξης και της προβλεπόµενης λειτουργίας της µετά την ολοκλήρωση. Τόσο στα όργανα 
των δήµων όσο της Περιφέρειας για καθένα από αυτά τα έργα που θα ενταχθούν όταν κληθούµε 
να πάρουµε συγκεκριµένη θέση.». 
 
Η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, τακτικά µέλη, ανέφεραν ότι χαιρετίζουν το 
πρόγραµµα στο σύνολό του και δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά. Οµοίως θετικά θα ψηφίσουν ο 
κ. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος, και τα λοιπά µέλη της Μητροπολιτικής Επιτροπής.  
 
Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης της κ. Πατουλίδου, τις διευκρινίσεις από τα µέλη της Ειδικής 
Οµάδας Σχεδιασµού & Αξιολόγησης ‘’ΟΧΕ-ΒΑΑ Θεσσαλονίκης’’, τις ερωτήσεις και τοποθετήσεις 
των µελών καθώς και τη µεταξύ τους διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής 
Επιτροπής θέτει το θέµα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα 
ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη τo άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί αρµοδιοτήτων της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ’ αριθµ. 168/2019 (Α∆Α: 
6Φ1Ε7ΛΛ-ΚΑΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής 
τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την µε αρ. πρωτ. 50523/10-09-2019 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», 
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την αριθµ. 109/2019 (Α∆Α: 6ΗΓ07ΛΛ-1ΝΞ) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί 
εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης», την µε αρ. πρωτ. 56105/07-10-2019 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σύµφωνα µε την οποία δεν εµπίπτει σε έλεγχο 
νοµιµότητας η απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και 
Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 
125/2019 (Α∆Α: 6ΧΠΒ7ΛΛ-3ΚΜ) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής νέου 
Προέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την µε αρ. 
πρωτ. 359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί 
Ορισµού Γραµµατέα και αναπληρωτή Γραµµατέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.» το 
µε αρ. πρωτ.: οικ.187/06-02-2020 εισηγητικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. 
και πιο συγκεκριµένα τα κατωτέρω:  

 

1. την 9η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Στρατηγικής Ολοκληρωµένης 
Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης’’ (ΣΒΑΑΘ), η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 
17/12/2019 καθώς επίσης και της γραπτής διαδικασίας που πραγµατοποιήθηκε από τις 
20/01/2020. 

2. την υπ’ αριθµ. Απόφαση 3411 (ΦΕΚ 2457/ Β’ /19.07.2017), σύµφωνα µε την οποία γίνεται 
ο Ορισµός της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ως Ενδιάµεσου Φορέα του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020. Ανάθεση 
Καθηκόντων/Αρµοδιοτήτων για την αξιολόγηση και επιλογή των Πράξεων της 
«Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020  

3. Τη ‘‘Στρατηγική Ολοκληρωµένης Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης’’ 
(ΣΒΑΑΘ) 

 
                                                    Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα  

                                       (ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος δήλωσε ‘’παρών’’) 
                                           
να εγκρίνει: 

- την έκδοση νέας πρόσκλησης που θα αφορά συνολικά  
την Επενδυτική Προτεραιότητα 6 ε: «Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, αναζωογόνησης και απολύµανσης των 
υποβαθµισµένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συµπεριλαµβανοµένων των προς 
ανασυγκρότηση περιοχών -, τη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση 
µέτρων για τον περιορισµό του θορύβου», τον Επενδυτικό Στόχο 6ε1 - Ανάπλαση και 
αναζωογόνηση υποβαθµισµένων αστικών περιοχών και βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος  
και πιο συγκεκριµένα τις ∆ράσεις: 

• 6ε.1(3.2.2) ∆ηµιουργία - αναβάθµιση πυρήνων πρασίνου επιπέδου πολεοδοµικής 
ενότητας ή/και πράσινων διαδρόµων στην περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής 
Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 

• 6ε.2 (3.2.3) Αναβάθµιση πυρήνων τοπικού αστικού πρασίνου στην περιοχή 
παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 

• 6ε.3 (3.2.4) ∆ηµιουργία πράσινων δωµάτων και κάθετων κήπων στην περιοχή 
παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης" 
 

η αξιολόγηση θα είναι άµεση, συνολικού προϋπολογισµού 20.000.000€ και δικαιούχους τους 
ίδιους όπως είχαν οριστεί αρχικά κατά την εξειδίκευση και 
 

- την έκδοση νέας πρόσκλησης που θα αφορά  
την 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 
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κινητικότητας και των µέτρων προσαρµογής σχετικά µε τον περιορισµό των επιπτώσεων», 
τον Επενδυτικό Στόχο 4ε1 - Προώθηση της Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονία 
και πιο συγκεκριµένα την ∆ράση: 4ε.4 (3.3.1) - Παρεµβάσεις για καθαρές αστικές 
µεταφορές και προώθησή τους στην περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης 
Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αποκλειστικά για 
τον ∆ήµο Κορδελιού - Ευόσµου, προϋπολογισµός πρόσκλησης θα είναι 325.000€ και 
αποτελεί το ποσό της αρχικής κατανοµής 
του προγράµµατος της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης. 
 
 

 
          Ο Πρόεδρος                                                                                         Τα Μέλη                                                    
της Mητροπολιτικής Επιτροπής                                   
     M.Ε. Θεσσαλονίκης                                                 
      
                     
 
                                                                                                                     (όπως αναφέρονται                                   
    Θεόδωρος Μητράκας                                                                                        ανωτέρω) 
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