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ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθµ. 11 

Αριθµ. Συνεδρίασης 11η/24.07.2020 
 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 88 

 

Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα στις 24/07/2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, σε συνέχεια της 
παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55Α/11-03-
2020), της µε α.π.: οικ.852/13-03-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
(Α∆Α: Ω0ΜΣ7ΛΛ-Γ4Θ) και της µε αρ. πρωτ. 1822/16-03-2020 (Α∆Α: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) 
εγκυκλίου του Υπουργού Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης περί ‘’Παροχής διευκρινίσεων και οδηγιών 
σχετικά µε την εφαρµογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr.’’, συνήλθε σε τακτική 
‘’µε τηλεδιάσκεψη’’ συνεδρίαση 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. 384138 
(226)/20-07-2020 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. Κίκης Αθανάσιος, τακτικό µέλος 
7. Πάλλας Κωνσταντίνος, τακτικό µέλος 
8. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικό µέλος 
9. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό µέλος 
10. Ζέρβας Γεώργιος, τακτικό µέλος 
11. Παπαστεργίου Χρήστος, τακτικό µέλος 
12. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος 
13. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή, αναπληρωµατικό µέλος 
14. Μήττας Χρήστος, αναπληρωµατικό µέλος 
 
Στη συνεδρίαση δεν συµµετείχε, αν και κλήθηκε νόµιµα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. 
Απόστολος Τζιτζικώστας. 
  
Στη συνεδρίαση συµµετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. 
Παρασκευή Πατουλίδου.   
 
Στη συνεδρίαση δεν συµµετείχαν, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα και έγκαιρα ο κ. Κεφαλάς 
Γεώργιος, τακτικό µέλος, τον οποίο αντικατέστησε η κ. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή, αναπληρωµατικό 
µέλος, ο κ. Χαριστέας Άγγελος, τακτικό µέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Μήττας Χρήστος, 
αναπληρωµατικό µέλος, και ο κ. Χρυσοµάλλης Νικόλαος, τακτικό µέλος.   
  
Χρέη Γραµµατέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - ∆ιερµηνέων µε βαθµό Α’. 
 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
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ΘΕΜΑ 7
ο
: «Έγκριση της αξιολόγησης της κατηγορίας κριτηρίων Γ. Σκοπιµότητα πράξης, των 

υποψήφιων πράξεων και υποβολή αυτής στην ΕΥ∆ του ΠΕΠ για την πρόσκληση µε τίτλο: 
«∆ηµιουργία - αναβάθµιση πυρήνων πρασίνου, πράσινων διαδρόµων, πράσινων δωµάτων και 
κάθετων κήπων στην περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» (υπ’ αρ. 182.6c) 

του προγράµµατος της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης (ΜΕΘ)»  
 

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 7ο θέµα ηµερήσιας διάταξης 
«Έγκριση της αξιολόγησης της κατηγορίας κριτηρίων Γ. Σκοπιµότητα πράξης, των υποψήφιων 
πράξεων και υποβολή αυτής στην ΕΥ∆ του ΠΕΠ για την πρόσκληση µε τίτλο: 
«∆ηµιουργία - αναβάθµιση πυρήνων πρασίνου, πράσινων διαδρόµων, πράσινων δωµάτων και 
κάθετων κήπων στην περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» (υπ’ αρ. 182.6c) 

του προγράµµατος της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης (ΜΕΘ)» 
 και έθεσε υπόψη της επιτροπής το µε αρ. πρωτ.: οικ.1147/20-07-2020 διαβιβαστικό έγγραφο του 
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε το λόγο στην κ. Π. Πατουλίδου, 
Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Η κ. Πατουλίδου διευκρίνισε ότι η 
εισήγηση είναι κοινή για τα θέµατα 6ο και 7ο της ηµερήσιας διάταξης της σηµερινής συνεδρίασης. 
Η εισήγησή της έχει ως εξής:  
 
«Και στη σηµερινή συνεδρίαση η Επιτροπή µας καλείται να δώσει την έγκρισή της για υποψήφιες 
προς ένταξη πράξεις στην Στρατηγική της ΒΑΑ. 

Παρά τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουµε και λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες στη µετά Κορωνιό 
εποχή, συνεχίζουµε να «τρέχουµε» τη Στρατηγική µας για την Βιώσιµη Αστική Ανάπτυξη της 
Θεσσαλονίκης, για τη βελτίωση της καθηµερινότητας.  

Ως επιτροπή της ΜΕΘ θα δώσουµε σήµερα την έγκριση για έξι έργα συνολικού προϋπολογισµού 
περίπου 9εκ €, στο 6ο θέµα και 7ο θέµα της σηµερινής µας συνεδρίασης. 

Τα πέντε έργα, από τα οποία τα δύο αφορούν το 7ο θέµα της σηµερινής συνεδρίασης, αφορούν 
την πρόσκληση για τη δηµιουργία και αναβάθµιση του πράσινου στην περιοχή εφαρµογής της 
Στρατηγικής ΒΑΑ και το έκτο την πρόταση του ∆ήµου Κορδελιού Ευόσµου για την πρόσκληση που 
αφορά τις καθαρές αστικές µεταφορές. 

Θα ξεκινήσω µε την πρόταση του ∆ήµου Κορδελιού –Ευόσµου γιατί µέσω αυτής αποδεικνύεται 
αυτό που πρεσβεύουµε ως Αστική αρχή, τον συντονισµό από µέρους µας και το πνεύµα της 
αγαστής συνεργασίας που διέπει όλους τους συµµετέχοντες στη ΣΒΑΑ. 

Όταν το 2018 είχε βγει η πρόσκληση για τις καθαρές αστικές µεταφορές, ο ∆ήµος Κορδελιού – 
Ευόσµου δεν κατέθεσε πρόταση, εάν και είχε δεσµευτεί συγκεκριµένο ποσό για αυτόν, σύµφωνα 
µε την κατανοµή που είχε εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Συνεργαστήκαµε µε τον ∆ήµο και την ΕΥ∆ του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας προκείµενου να 
επανεκδώσουµε πρόσκληση σύµφωνα µε την αρχική κατανοµή. Η πρόταση αυτή έλαβε οµόφωνη 
έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης της Στρατηγικής ΒΑΑ. 

Έτσι λοιπόν και ο ∆ήµος Κορδελιού – Ευόσµου συµµετέχει στην προσπάθεια που γίνεται µέσω 
της Στρατηγικής ΒΑΑ να στηθεί στη Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης ένα πρότυπο 
δίκτυο ηλεκτροκίνησης ‘αυτοδιοικητικών’ οχηµάτων (µε σταθµούς φόρτισης διάσπαρτους στην 
περιοχή παρέµβασης και µε ηλεκτρικά οχήµατα ή νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας).  

Όπως ανέφερα και παραπάνω τα υπόλοιπα 5 έργα αφορούν την πρόσκληση για τη δηµιουργία 
και αναβάθµιση χώρων πρασίνου αλλά και τον εκσυγχρονισµό του ηλεκτροφωτισµού στη 
Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. 

Βλέποντας τα έργα γίνεται αντιληπτό ότι το µεγαλύτερο σε προϋπολογισµό αφορά στην 
Ολοκληρωµένη παρέµβαση της ανάπλασης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων µιας περιοχής που 
χρειάζεται την προσοχή µας, τον συνοικισµό του «Αγίου Νεκταρίου» στον ∆ενδροπόταµο. Η 
πρόταση που κατέθεσε ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης αποτελεί µια ολοκληρωµένη 
παρέµβαση αναβάθµισης της περιοχής προϋπολογισµού ύψους περίπου 4.200.000€ (αφορά το 
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7ο θέµα). 

∆ύο έργα έχουν να κάνουν µε παρεµβάσεις σε χώρους µέσα σε «δύσκολες» περιοχές του αστικού 
ιστού που έχουν ανάγκη από πράσινο. Στην περιοχή Μπότσαρη του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, το 
πάρκο στην οδό Ηλέκτρας καθώς επίσης και την ανακατασκευή του πάρκου επί της οδού 
Πασσαλίδη στο κέντρο του ∆ήµου Καλαµαριάς. Οι δύο αυτές παρεµβάσεις θα αναβαθµίσουν το 
αστικό περιβάλλον, το µικροκλίµα και γενικά θα συµβάλουν στην αναβάθµιση των περιοχών. 

Τέλος, τα δύο εναποµείναντα έργα αφορούν τον εκσυγχρονισµό του ηλεκτροφωτισµού σε 
περιοχές των ∆ήµων Αµπελοκήπων – Μενεµένης (αφορά το 7ο θέµα) και Καλαµαριάς. Πιο 
συγκεκριµένα, θα αντικατασταθούν τα παλιά φωτιστικά µε νέα τύπου led έτσι ώστε να µειωθεί το 
περιβαλλοντικό αποτύπωµα. Τα έργα αυτά λειτουργούν συµπληρωµατικά µε όλες τις άλλες 
παρεµβάσεις που έχουν εντάξει οι ∆ήµοι στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΒΑΑ και αποδεικνύουν τον 
ολοκληρωµένο χαρακτήρα του προγράµµατός µας. 

Κλείνοντας να αναφέρω ότι η πρόσκληση για τη δηµιουργία, αναβάθµιση πυρήνων πρασίνου, 
πράσινων διαδρόµων, πράσινων δωµάτων και κάθετων κήπων, µετά από ενέργειες της Αστικής 
Αρχής, πήρε παράταση µέχρι τα τέλη Οκτώβρη και έχοντας µιλήσει µε τους ∆ήµους του 
προγράµµατός µας, αναµένουµε και άλλες προτάσεις για έργα. 

Σας ευχαριστώ.». 

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρο, τακτικά 
µέλη, καθώς και από τον κ. Γκανούλη Φίλιππο, Αντιπρόεδρο, στις οποίες απάντησαν η 
Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ. και ο κ. ∆ηµ. Ουτιτούδης από την Ειδική Οµάδα Σχεδιασµού & 
Αξιολόγησης ‘’ΟΧΕ-ΒΑΑ Θεσσαλονίκης’’. Αναφορικά µε την ερώτηση του κ. Ιγνατιάδη, ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής ζήτησε από τον κ. Ουτιτούδη να στείλει ηλεκτρονικά την απάντηση, όταν 
θα συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία, έτσι ώστε να προωθηθεί σε όλα τα µέλη προς 
ενηµέρωσή τους. 
 
Κατόπιν ζήτησαν το λόγο τα µέλη για να τοποθετηθούν. Η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και ο κ. 
Ζέρβας Γεώργιος, τακτικά µέλη, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά µε τις παρατηρήσεις που είχαν 
καταθέσει στην 6η συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής (22-05-2020) περί 
αποσπασµατικού κατά ∆ήµο σχεδιασµού. Ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος, τακτικό µέλος, και ο κ. 
Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος, επίσης δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά. Ο κ. Ιγνατιάδης 
Θεόδωρος, τακτικό µέλος, ανέφερε ότι συµφωνεί µε όλα τα υπό ένταξη έργα, ωστόσο δήλωσε ότι 
θα τοποθετηθεί µε λευκό και υπενθύµισε ότι έχει τοποθετηθεί συνολικά σε προηγούµενη 
συνεδρίαση. Τα υπόλοιπα µέλη του Σώµατος δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά.  
 
Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης της κ. Πατουλίδου, τις ερωτήσεις και τοποθετήσεις των 
µελών 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», 
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.», 
την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55Α/11-
03-2020), τη µε α.π.: οικ.852/13-03-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
(Α∆Α: Ω0ΜΣ7ΛΛ-Γ4Θ), την µε αρ. πρωτ. 1822/16-03-2020 (Α∆Α: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο 
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του Υπουργού Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης περί ‘’Παροχής διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά µε 
την εφαρµογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr.’’, το µε αρ. πρωτ.: οικ.1147/20-
07-2020 εισηγητικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. και πιο συγκεκριµένα τα 
κατωτέρω:  

 

1. Την 13η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης της Στρατηγικής 
Ολοκληρωµένης Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης’’ (ΣΒΑΑΘ), η οποία 
πραγµατοποιήθηκε κατά το διάστηµα από 14/07/2020 έως 20/07/2020 και ενέκρινε την 
αξιολόγηση των υποψήφιων πράξεων. 

2. Τις µε Α.Π.: 3488/30-06-2020 και Α.Π.: 3793/13-07-2020 επιστολές της Ε.Υ.∆ του Ε.Π 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για Αξιολόγηση προτάσεων που υποβλήθηκαν 
στην πρόσκληση 182.6c στο πλαίσιο της «Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» 

3. Την υπ’ αριθµ. 182.6c πρόσκληση µε τίτλο «∆ηµιουργία - αναβάθµιση πυρήνων 
πρασίνου, πράσινων διαδρόµων, πράσινων δωµάτων και κάθετων κήπων στην 
περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης»  

4. 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  

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

 
                                                  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα  

                                       (Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος τοποθετήθηκε µε λευκό)       

 

να εγκρίνει την αξιολόγηση της κατηγορίας κριτηρίων Γ. Σκοπιµότητα πράξης, των  υποψήφιων 
πράξεων και υποβολή αυτής στην ΕΥ∆ του ΠΕΠ για την πρόσκληση µε τίτλο: 
 

• ∆ηµιουργία - αναβάθµιση πυρήνων πρασίνου, πράσινων διαδρόµων, πράσινων 
δωµάτων και κάθετων κήπων στην περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής 
Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 
(σχετικό 3), όπως παρουσιάζονται στους πίνακες 1 και 2 που επισυνάπτονται 

 
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) 

ΑΔΑ: Ψ9Ν47ΛΛ-ΝΓΖ



ΌΧΙ

ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ

1 5063426

ΠΡΑΣΙΝΕΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 

ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ_

ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Εγκατάσταση φωτιστικών 

σωμάτων χαμηλής 

ενεργειακής κατανάλωσης 

(led) σε όλες τις διαδρομές 

προς τους χώρους πρασίνου 

του Δήμου, που ενέταξε στη 

Στρατηγική της ΟΧΕ-ΒΑΑ την 

τρέχουσα περίοδο, η οποία θα 

βοηθήσει στην επίτευξη ενός 

συνολικά "πράσινου" 

αποτυπώματος στην περιοχή 

καθώς θα υπάρξει μια 

απομείωση των εκπομπών 

CO2 κατά 65,8% τουλάχιστον. 

Η λειτουργία των πράσινων 

"πνευμόνων " - λόγω της 

απορρόφησης του CO2 - θα 

είναι πιο αποτελεσματική

2.525.076,48 10 √ 10 10 √ √ √ √ 30

ΠΡΟΫΠΟ

ΘΕΣΗ 

ΘΕΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙ

ΚΗ 

ΒΑΘΜΟ

ΛΟΓΙΑ

Συνάφεια της πράξης 

με τη Στρατηγική της 

Συμβατότητα της πράξης με 

το Ε.Π. της Περιφέρειας 
Ποιότητα πράξης

ΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤ
ΌΧΙ

ΑΠΟΤΕΛ ΑΠΟΔΟΤ ΠΛΗΡΟΤ ΒΙΩΣΙΜΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙ
ΝΑΙ

 Γ.1 Γ.2     Γ.3 

ΠΡΟΥΠΟΛ

ΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΚΩΔ. 

ΠΡΑΞΗΣ

/ MIS 

(ΟΠΣ) :

ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΔΑ: Ψ9Ν47ΛΛ-ΝΓΖ



ΌΧΙ

ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ

1 5063427

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ 

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΔΉΜΟΥ 

ΑΜΠΕΛΟΚΉΠΩΝ -

ΜΕΝΕΜΈΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ_

ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Η πράξη εντάσσεται στην 

προσπάθεια του Δήμου 

Αμπελοκήπων – Μενεμένη για 

μια ολοκληρωμένη 

παρέμβαση πρασίνου στην

διοικητική του περιφέρεια. Η 

παρούσα πράξη αφορά την 

ανάπλαση ελεύθερων 

κοινόχρηστων χώρων στον 

συνοικισμό " Αγίου

Νεκταρίου".

4.210.521,34 10 √ 6 10 √ √ √ √ 26

ΌΧΙ
ΑΠΟΤΕΛ ΑΠΟΔΟΤ ΠΛΗΡΟΤ ΒΙΩΣΙΜΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙ

ΝΑΙ

 Γ.1 Γ.2     Γ.3 ΠΡΟΫΠΟ

ΘΕΣΗ 
ΣΥΝΟΛΙ

ΚΗ 

ΒΑΘΜΟ

ΛΟΓΙΑ

Συνάφεια της πράξης Συμβατότητα της πράξης με Ποιότητα πράξης

ΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤ
Α/Α

ΚΩΔ. 

ΠΡΑΞΗΣ

/ MIS 

(ΟΠΣ) :

ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΥΠΟΛ

ΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: Ψ9Ν47ΛΛ-ΝΓΖ
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