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ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Χρηματοδοτήσεις για περιβαλλοντικά έργα που θα αλλάξουν την εικόνα των πόλεων σε
ολόκληρη τη Xώρα είναι διαθέσιμες για τους Δήμους, μέσα από Προγράμματα του Πράσινου
Ταμείου, συνολικού ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ.
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Μέχρι τις 8 Μαΐου οι ενδιαφερόμενοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης καλούνται να
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για έργα που αφορούν σε αστικές αναπλάσεις, σε
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και στην απόκτηση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων
προκειμένου να γίνουν χώροι πρασίνου, άλση και πλατείες.

Τα παραπάνω ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου Στάθης
Σταθόπουλος, κατά τη διάρκεια ενημερωτικής ημερίδας για Αιρετούς και υπηρεσιακά
στελέχη Δήμων, που διοργάνωσε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας
(ΠΕΔ-ΚΜ).

Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα για τις αστικές αναπλάσεις, ύψους 55 εκατ. ευρώ,
χρηματοδοτεί σύνθετες και απλές αναπλάσεις (πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές,
πεζόδρομους), αποκαταστάσεις δημοσίων κτιρίων, μνημείων και διατηρητέων, ενεργειακή
αναβάθμιση σχολικών κτιρίων, ανακαίνιση και διαμόρφωση κτιρίων που ανήκουν σε ΟΤΑ για
κοινωνική, πολιτιστική και αναπτυξιακή δραστηριότητα, διαμόρφωση υφιστάμενων χώρων
στάθμευσης και υπόγειων χώρων στάθμευσης, έργα πρόσβασης ΑΜΕΑ και παρεμβάσεις
απομάκρυνσης επικίνδυνων αποβλήτων.

Το Πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση της διεξαγωγής αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, ύψους
τριών εκατ. ευρώ, αφορά τη χρηματοδότηση μελετών αστικών αναπλάσεων και
διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων αλλά και αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων
όπως πολιτιστικά κτίρια και εγκαταστάσεις, χώρους συνάθροισης κοινού, κτίρια κοινωνικών
και αθλητικών υποδομών τοπικής κλίμακας, εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου και
δημοτικών αγορών.

Για την απόκτηση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, ύψους 15 εκατ. ευρώ, το Πρόγραμμα
έχει στόχο τη χρηματοδότηση απόκτησης αμιγώς κοινόχρηστων χώρων και πρασίνου.

Ο κ. Σταθόπουλος επισήμανε ότι υπάρχει, από την πλευρά των Δήμων της Χώρας, "πολύ
μεγάλη δίψα και για πληροφόρηση και για ετοιμότητα". Τόνισε ότι αναγνωρίζει "το
πρόβλημα που έχουν οι περισσότεροι Δήμοι στη στελέχωση των Τεχνικών τους
Υπηρεσιών", ενώ εκτίμησε ότι "η κατάσταση θα είναι καλύτερη από ό,τι στο παρελθόν και
το Πρόγραμμα θα έχει σημαντική απορρόφηση".
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Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΚΜ, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης εκτίμησε ότι η
εκδήλωση θα δώσει στους Αυτοδιοικητικούς τις ευκαιρίες και τα κίνητρα να σχεδιάσουν
έγκαιρα, να προετοιμάσουν, να ωριμάσουν έργα και μελέτες για να τα προχωρήσουν προς
όφελος των τοπικών κοινωνιών. Γνωστοποίησε, άλλωστε, ότι θα γίνουν το επόμενο χρονικό
διάστημα και άλλες ενημερώσεις, μεταξύ άλλων και με την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας και με τη Διαχειριστική Αρχή για το σκέλος που αφορά τα περιφερειακά
προγράμματα του ΕΣΠΑ.
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