Στο «Πράσινο Ταμείο» οι αναπλάσεις πλατειών της Άρτας
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Δευτέρα, 17 Δεκέμβριος 2018 21:36 -

Στο «Πράσινο Ταμείο» με προϋπολογισμό 736.000 ευρώ εντάχθηκε η πρόταση που είχε
υποβάλλει ο Δήμος Αρταίων και αφορούσε τα «Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων
κοινοχρήστων χώρων στις θέσεις Πλατεία Αγίας Θεοδώρας στην πόλη της Άρτας και
πλατεία Ροδαυγή του Δήμου Αρταίων». Από τον συνολικό προϋπολογισμό τα 329.498 ευρώ
προέρχονται από το «Πράσινο Ταμείο» και τα υπόλοιπα χρήματα θα διατεθούν από ίδιους
πόρους του Δήμου.
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Τα εν λόγω έργα πρόκειται να αναβαθμίσουν δύο σημαντικούς κοινόχρηστους χώρους του
Δήμου Αρταίων, οι οποίοι επιλέχθηκαν με βασικά κριτήρια την επισκεψιμότητα, την
πολιτιστική, αρχιτεκτονική και θρησκευτική αξία των ναών που εντοπίζονται επί των
περιοχών παρέμβασης, καθώς και την εγγύτητα με οικονομική δραστηριότητα.

«Πρόκειται για δύο πολύ σημαντικά έργα, τα οποία έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία.
Αξιοποιούμε συνεχώς όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα που υπάρχουν και τις ευκαιρίες
για να κάνουμε έργα απαραίτητα για την Άρτα. Πλέον, μετά την ένταξη στο «Πράσινο
Ταμείο» θα δημοπρατήσουμε άμεσα ώστε τα έργα να ξεκινήσουν αρχές του νέου έτους»
αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Followgreen και στην Άρτα

Διαθέσιμη προς όλους είναι πλέον η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα ανακύκλωσης green.gr του
Δήμου Αρταίων. Πρόκειται για μία προσπάθεια του Δήμου Αρταίων που ενώνει συμπολίτες,
σχολεία και τοπικές επιχειρήσεις με κοινό στόχο την αύξηση της ανακύκλωσης και την
ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης σε όλο τον Δήμο.

Ο κάθε δημότης μπορεί να δημιουργήσει τον λογαριασμό του μέσα από τη σελίδα
followgreen.gr/arta σε λιγότερο από ένα λεπτό, δηλώνοντας απλά διεύθυνση κατοικίας ή
εργασίας, όνομα και email. Μετά την εγγραφή, κάθε ανάγνωση άρθρου, παρακολούθηση
βίντεο ή ενασχόληση με quiz επιβραβεύεται με πόντους. Οι πόντοι επιβράβευσης
εξαργυρώνονται σε προσφορές και εκπτώσεις στις τοπικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα, είτε στις σχολικές μονάδες που θα συμμετέχουν στον προγραμματισμένο
σχολικό διαγωνισμό ανακύκλωσης στα μέσα Ιανουαρίου ως έκφραση στήριξης στην
προσπάθεια των μαθητών.
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