ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση επί των Οδηγών Εφαρµογής για τις ΟΧΕ ΒΑΑ στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας. Επιστολές µε παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις διατυπώθηκαν
από τους ∆ήµους Βέροιας, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Πυλαίας – Χορτιάτη και Κορδελιού –
Ευόσµου προς την ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Συνθέτοντας τα ζητήµατα που τίθενται στις σχετικές επιστολές, διευκρινίζουµε τα εξής:
Αναφορικά µε την παρατήρηση για ύπαρξη νεώτερων ή λεπτοµερέστερων στατιστικών
µεγεθών ή εναλλακτικών πηγών συλλογής τους, διευκρινίζεται ότι για τις ανάγκες των Οδηγών
Εφαρµογής ήταν σκόπιµη η χρήση εκείνων των στοιχείων που θα επέτρεπαν συγκρίσεις
µεταξύ περιοχών και ∆ήµων και όχι άλλων ίσως πιο λεπτοµερειακών για τα οποία όµως δεν
υπήρχαν συγκρίσιµες ή επικαιροποιηµένες τιµές σε όλους τους ∆ήµους. Λεπτοµερέστερη, πιο
εξειδικευµένη και ακριβέστερη ανάλυση στοιχείων αναµένεται στη φάση της τεκµηρίωσης των
Στρατηγικών Αστικής Ανάπτυξης που θα καταθέσουν οι αστικές αρχές και θα αποτελέσει και
κριτήριο αξιολόγησης της ποιότητας και πληρότητας τους.
Προτάσεις και ιδέες για παρεµβάσεις που κατατέθηκαν µπορούν, µε την κατάλληλη
τεκµηρίωση και ωρίµανση να αποτελέσουν δράσεις της Στρατηγικής Αστικής Ανάπτυξης και
θα πρέπει να απευθύνονται στις κατά περίπτωση Αστικές Αρχές. Στο πλαίσιο του Οδηγού οι
ενδεικτικές δράσεις και σε κάποιο βαθµό οι κατανοµές των πόρων σε Πεδία Παρέµβασης
έχουν ευελιξία - η οριστικοποίηση τους αποτελεί ακριβώς το αντικείµενο εξειδίκευσης κατά την
διαδικασία διαµόρφωσης των ΣΑΑ, αξιολόγησης τους και τελικής επιλογής αυτών που θα
χρηµατοδοτηθούν.
Αναφορικά µε την χρήση Τεχνικής Βοήθειας, προστέθηκε σχετική πρόβλεψη στους τελικούς
Οδηγούς Εφαρµογής. Έτσι, τυχόν ανάγκες της Αστικής Αρχής / Ενδιάµεσου Φορέα για
υπηρεσίες Τεχνικού Συµβούλου, Νοµικού Συµβούλου, παροχής υπηρεσιών για τον
συντονισµό, την παρακολούθηση και τη διαχείριση της υλοποίησης της Στρατηγικής Αστικής
Ανάπτυξης, θα καλυφθούν από πρόσθετους πόρους της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και µέχρι ποσού 0,5% της εγκεκριµένης συνολικής
δηµόσιας δαπάνης της Στρατηγικής Αστικής Ανάπτυξης.
Αναφορικά µε την εφαρµογή των κριτηρίων αξιολόγησης, διευκρινίζεται ότι:
−

Η «διασφάλιση συνέργιας άλλων µέσων», αφορά προσκόµιση εγγράφων (γραπτή
συµφωνία, µνηµόνιο συνεργασίας, εκδήλωση ενδιαφέροντος φορέα διαχείρισης κλπ)
από τους διαχειριστές, προγραµµάτων, χρηµατοδοτικών µέσων ή εργαλείων για την
συµµετοχή τους στη ΣΑΑ της Αστικής Αρχής, σε περίπτωση έγκρισης της από την ΕΥ∆.
Στα έγγραφα αυτά πρέπει να αναγράφεται τουλάχιστον το ύψος των πόρων και ο τύπος
των δράσεων που τα µέσα αυτά θα υποστηρίξουν. Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε τις
Οδηγίες της ΕΥΣΑΑ για την έγκριση ΣΑΑ που περιέχει δράσεις από πόρους των

Τοµεακών Προγραµµάτων είναι απαραίτητη η προσκόµιση γραπτής συµφωνίας µεταξύ
αστικής αρχής και ΕΥ∆ του σχετικού ΕΠ.
−

Το απαιτούµενο Σ∆Ε της Αστικής Αρχής που θα υλοποιήσει µια ΣΑΑ θα πρέπει να
καλύπτει πέρα από τις ανάγκες συµπλήρωσης των ∆ελτίων Παρακολούθησης έργων, και
τις ανάγκες παρακολούθησης και αξιολόγησης της υλοποίησης συνολικά της ΣΑΑ έτσι
ώστε να παρακολουθείται η πορεία υλοποίησης, να µετρούνται οι εκροές και τα
αποτελέσµατα και να είναι δυνατή η συνεχής αξιολόγηση και επαναπρογραµµατισµός
(αν χρειαστεί) του σχεδίου.

−

Η εµπειρία των στελεχών της Αστικής Αρχής αναφέρεται στην υλοποίηση είτε ανάλογων
προγραµµάτων, είτε «αυτόνοµων» δράσεων αστικής ανάπτυξης που µπορεί να έχουν
υλοποιηθεί κατά το παρελθόν. Ενδεικτικά αναφέρονται: Σχέδια στο πλαίσιο της Κ.Π.
URBAN ή του URBACT, Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις Αστικής Ανάπτυξης 2000-2006,
Ολοκληρωµένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) 2007-2013, διαχείριση έργων
JESSICA.

Τέλος, για τις περιπτώσεις των ΟΧΕ ΒΑΑ εκτός ΠΕ Θεσσαλονίκης, διευκρινίζεται ότι η
οριζόµενη στο πλαίσιο του Οδηγού «∆οµή Συναίνεσης» ∆ΕΝ απαιτείται να έχει συγκεκριµένη
θεσµοθετηµένη µορφή, αρκεί να εκπληρώνει τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις Οδηγίες της
ΕΥΘΥ. Επισηµαίνεται επίσης, ότι κατά το ίδιο πλαίσιο δεν υπάρχει υποχρέωση (ΟΥΤΕ είναι
θεµιτό) οι πιθανοί δικαιούχοι των δράσεων της ΣΑΑ να µετέχουν στο σχήµα διοίκησης, ενώ
σε κάθε περίπτωση σκόπιµο είναι να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του φορέα επιλογής και
υλοποίησης των έργων από τον φορέα υλοποίησης τους.

