
                                                                                                   

                                                                                                                                                     

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Χαλκίδα, 30-11-2018
          ∆ΗΜΟΣ   ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ                                                      Αριθµ. πρωτ. :  45153                
     ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
    ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ                                         

                                                                

                                                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  Αριθ. Αποφ. 6/2018

                                                                                  Από το Πρακτικό της 6ης/2018 Συνεδρίασης  
                                                                                  της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης του 
                                                                                  ∆ήµου Χαλκιδέων

Στην  Χαλκίδα,  την Πέµπτη  29 Νοεµβρίου 2018  και  ώρα  11:00  π.µ.  στο  ∆ηµοτικό

Κατάστηµα επί της οδού Φαρµακίδου 15 του ∆ήµου Χαλκιδέων συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση

η  ∆ηµοτική  Επιτροπή  ∆ιαβούλευσης  του  ∆ήµου  Χαλκιδέων,  ύστερα  από  την  µε  αριθ.  πρωτ.

43737/20-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου,  κατά την οποία δεν υπήρξε απαρτία. Σύµφωνα µε

τις διατάξεις του άρθ. 76 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση

επαναλαµβάνεται την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι

υφίσταται απαρτία.  

Την  Παρασκευή 30 Νοεµβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.µ.  συνήλθε εκ νέου η ∆ηµοτική

Επιτροπή ∆ιαβούλευσης.

Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης ορίστηκε σύµφωνα µε την 4019/10-08-

2018 Απόφαση  ∆ηµάρχου  ο  ∆ηµοτικός  Σύµβουλος,  Εµµανουήλ  Μπαλογιάννης,  τα  µέλη  της

Επιτροπής  ορίστηκαν  σύµφωνα  µε  την  184/2017  απόφαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  και

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Γραµµατέας  στην  συνεδρίαση  ήταν  η  ∆ιοικητική  Υπάλληλος  του  ∆ήµου  Χαλκιδέων,

Γλυκερία Τσαλίκη.

Βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6. ΓΕΝΗ ΦΑΝΗ

2. ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 7.  ΒΑΡΒΑΡΟΥ ΕΦΗ

3. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8. ΣΦΕΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

4. ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 9. ΣΠΑΝΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ

5. ΤΣΙΤΣΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΑΠΠΑ  ΑΝΝΑ,  ΑΙΣΩΠΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ,  ΡΟΥΣΟ∆ΗΜΟΥ  ΓΩΓΩ,  ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΒΑΡΕΛΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ, ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΛΦΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
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ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ, ΦΩΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΦΡΟΥ∆ΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,

ΛΕΩΝ  ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΒΑΡΕΛΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ,  ΤΗΝΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΨΑΡΡΑΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,  ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,  ΚΟΤΣΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ∆ΕΡΒΕΝΤΖΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,

ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ

ΕΛΕΝΗ,  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ,  ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΚΑΚΑΛΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΕΒΕΝΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΘΕΟΦΙΛΗ ΑΓΛΑΪΑ, ΠΕΡΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΣΛΑΜΑΤΖΙ∆ΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ,

ΓΚΙΖΑΝΗ ΑΝΝΑ,  ΧΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ, ΚΟΡΩΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ,  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ,

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΛΗ, ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΡΟΥΒΑΣ ∆ΗΜΟΣ.

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Μπαντούνας

Γεώργιος, ο Αντιδήµαρχος κ. ∆ιαµαντής Καρκαντελίδης, ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.

Μπουραντάς  Γεώργιος,  o  Ειδικός  Συνεργάτης  του  ∆ηµάρχου,  κ.  Αλαµάνος  Ιωάννης  και  ο

Προϊστάµενος  του  Τµήµατος  Προγραµµατισµού,  Ανάπτυξης  &  Οργάνωσης  της  ∆/νσης

Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού, Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής, κ. Κυριάκης Ιωάννης,

υπεύθυνος συντονισµού της Οµάδας Έργου για την ΣΒΑΑ Χαλκίδας. Επίσης παραβρέθηκε ο κ.

Κολιόπουλος Κωνσταντίνος, εξωτερικός Σύµβουλος για την εκπόνηση της Στρατηγικής Βιώσιµης

Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Χαλκίδας και Σχεδίου ∆ράσης Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης

(ΟΧΕ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  «ΠΑΡΟΧΗ  ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ  ΕΠΙ  ΤΟΥ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ  <ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΑΑ) ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ>»

Ο  Πρόεδρος  της  ∆ηµοτικής  Επιτροπής  ∆ιαβούλευσης  εισηγούµενος  το  στην  περίληψη

θέµα, ενηµέρωσε τα µέλη ότι σύµφωνα µε το αρ. 78 παρ. 2 του Ν. 3852/10 η ∆ηµοτική Επιτροπή

∆ιαβούλευσης γνωµοδοτεί στο δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα και

τα προγράµµατα δράσης του δήµου, το επιχειρησιακό πρόγραµµα και το τεχνικό πρόγραµµα του

δήµου. 

Ακολούθως  απεύθυνε  χαιρετισµό  στα  µέλη  της  Επιτροπής  και  αναφέρθηκε  στο  θέµα

λέγοντας ότι η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έχει προσκαλέσει

το ∆ήµο Χαλκιδέων να υποβάλει πρόταση Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) για

την πόλη της Χαλκίδας, στο πλαίσιο του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020, µέχρι την 14/12/2018. Η

πρόσκληση αφορά επίσης τη Λαµία και το τρίπολο των δήµων Θηβαίων-Αλιάρτου-Λεβαδέων.

Στην συνέχεια ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Προγραµµατισµού, κ.  Κυριάκης Ιωάννης,

παρουσιάζοντας την  πρόταση Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) για την πόλη

της  Χαλκίδας  είπε  ότι  η ΣΒΑΑ  είναι  ένα  προγραµµατικό  και  χρηµατοδοτικό  εργαλείο  που

χαρακτηρίζεται  ως ολιστικό,  πολύ-τοµεακό, πολύ-ταµειακό και συµµετοχικό. Απορρέει  από µια
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ανάλυση  των  υπαρχουσών  προκλήσεων  και  περιλαµβάνει  σχέδιο  δράσεων  που  αντιµετωπίζουν

αυτές τις προκλήσεις, όπως αναλύεται πιο κάτω.

Η περιοχή παρέµβασης (ΠΠ) της ΣΒΑΑ είναι, σύµφωνα µε τις δεσµευτικές προδιαγραφές της, ο

πυρήνας του αστικού κέντρου της Χαλκίδας µε έκταση 4.100 στρ. (19% της πόλης), αποτελείται

από περί τα 780 Οικοδοµικά Τετράγωνα, και περιλαµβάνει τα πιο πυκνοκατοικηµένα τµήµατα της

πόλης µε περίπου 34.500 κατοίκους (58% του πληθυσµού της πόλης).

Ως γενικές προκλήσεις  για τη ΣΒΑΑ εντοπίζονται  η αποκατάσταση του οικονοµικού ιστού της

πόλης της Χαλκίδας,  η προώθηση της λειτουργίας της ως κινητήριας  δύναµης ανάπτυξης στην

ευρύτερη περιοχή επιρροής (σύνολο του ∆ήµου Χαλκιδέων και όµορες περιοχές), η αντιστροφή της

κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθµισης, η άµεση αντιµετώπιση των κοινωνικών συνεπειών

της κρίσης µε αναζωογόνηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και ανασυγκρότηση των κοινωνικών

υποδοµών,  η  προώθηση  της  σύνδεσης  καινοτοµίας  και  επιχειρηµατικότητας  στο  αστικό

περιβάλλον, η ανάκτηση του δηµόσιου χώρου και η ανάπτυξη δοµών κοινωνικής οικονοµίας και

στέγασης µε την ενεργό συµµετοχή των πολιτών. 

Για  την  αντιµετώπιση  των  προκλήσεων,  η  ΣΒΑΑ  περιλαµβάνει  δράσεις  πολεοδοµικές

(αναπλάσεων), περιβαλλοντικές, κοινωνικές και επιχειρηµατικές, που προσδιορίστηκαν µετά από

εκτεταµένη  διαβούλευση µε  φορείς  της  πόλης.  Οι  δράσεις  αυτές  συγκροτούν δύο  ενότητες.  Η

πρώτη ενότητα έχει συνολικό προϋπολογισµό 10 .000.000 ευρώ (στα οποία προστίθενται 50.000

ευρώ για Τεχνική Βοήθεια), µε χρηµατοδότηση από το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020. Το ποσό

αυτά έχει προσδιοριστεί από την πρόσκληση της  ΕΥ∆, η οποία επίσης προσδιορίζει την κατανοµή

του σε συγκεκριµένες Επενδυτικές Προτεραιότητες (ΕΠ) και Πεδία Παρέµβασης (ΠΠ). Συνεπώς,

οι  προτεινόµενες  δράσεις  αυτής  της  πρώτης  ενότητας  ακολουθούν τα  χρηµατοδοτικά  όρια  της

πρόσκλησης. Σηµειώνεται ότι η τελική έγκριση τόσο των ποσών όσο και των δράσεων ανά ΕΠ και

ΠΠ είναι συνάρτηση της ωριµότητας των δράσεων που προτείνονται, καθώς και της δυνατότητας

ολοκλήρωσής τους µέχρι την 31.12.2023. 

Οι δράσεις της δεύτερης ενότητας δεν υπόκεινται στους περιορισµούς των δράσεων της πρώτης

ενότητας όσον αφορά το ύψος και τη θεµατική κατανοµή (ΕΠ και ΠΠ) της χρηµατοδότησης, αλλά

παραµένει  και  για  αυτά  ο  χρονικός  περιορισµός  ολοκλήρωσης  µέχρι  την  31.12.2023.  Η

χρηµατοδότηση  των  δράσεων  αυτών  δεν  είναι  κατ’  αρχήν  (υπό  την  αίρεση  της  ωριµότητας)

εξασφαλισµένη σήµερα από το ΠΕΠ. Μπορεί όµως να προκύψει από διάφορες πηγές, µεταξύ των

οποίων εκπτώσεις από τους διαγωνισµούς για τα έργα/δράσεις της πρώτης ενότητας, ενδεχόµενη

αύξηση των διαθέσιµων πόρων για τη ΣΒΑΑ από το ΠΕΠ, άλλα Επιχειρησιακά Προγράµµατα

(τοµεακά) της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου κλπ.
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Συνοπτικά, ο πλήρης χρηµατοδοτικός πίνακας της ΣΒΑΑ που θα υποβληθεί έχει ως εξής:

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ∆ΡΑΣΕΩΝ - ΕΡΓΩΝ

Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) 

του Σχεδίου ∆ράσης Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) 

∆ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ

∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΒΑΑ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 10.000.000,00

Τεχνική Βοήθεια ΒΑΑ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 50.000,00

∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΒΑΑ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ
ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΧΑΛΚΙ∆Α

32.250.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 42.300.000,00

Ακολούθησε  ανταλλαγή  απόψεων  µεταξύ  των  µελών  της  Επιτροπής  και  διατύπωση

απόψεων επί του θέµατος.

Τέλος  ο  Πρόεδρος  ευχαρίστησε  τα  µέλη  την  Επιτροπής  για  την  συµµετοχή  και  την

συνδροµή τους  στο  έργο του ∆ήµου  και  υποσχέθηκε  να ληφθούν υπόψη οι  παρατηρήσεις  και

προτάσεις τους.

................................................................................................................................................................

Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης αφού άκουσε τα ανωτέρω και µετά από ανταλλαγή

απόψεων των µελών της και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του αρ. 78 παρ. 2 του Ν. 4555/18 

Γνωµοδοτεί ως εξής:

Θετικά και οµόφωνα για την πρόταση Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)

για την πόλη της Χαλκίδας και διαβιβάζει το πρακτικό στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

                    Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

              Ο Πρόεδρος                                                    Τα µέλη

  Εµµανουήλ Μπαλογιάννης

ΘΑΛΑΣΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ,  ΚΑΡΑΤΖΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΣΙ∆ΕΡΗ  ΜΑΡΙΑ,  ΤΣΙΤΣΙΓΚΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ,  ΓΕΝΗ
ΦΑΝΗ,  ΒΑΡΒΑΡΟΥ  ΕΦΗ,  ΣΦΕΤΣΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΣΠΑΝΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
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