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Δημητσάνα, 16-11-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υποβολή 8 φακέλων για έργα συνολικού ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ
από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (Αξονας 3)
Την Δευτέρα 14/11/2011 ο Δήμος Γορτυνίας υπέβαλε 8 νέους φακέλους έργων
για ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013
«Αλέξανδρος Μπαλτατζής», στον Αξονα 3 "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές
περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας". Τα έργα αφορούν τα
μέτρα:
• 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»
με προϋπολογισμό 2.514.999 € (4 αρδευτικά ύψους 1.777.000 € και 2
πολυχώροι στη Λίμνη του Λάδωνα ύψους 737.999 €) και
• 322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών», με προϋπολογισμό
1.611.273,79 € (Αποκατάσταση Πύργου Πλαπούτα και Ανάπλαση Οικισμού
Σταυροδρομίου)
Τα έργα που υποβλήθηκαν παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
α/α

Τίτλος Έργου

Προϋπολογισμός (€)

1.

Αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων για κοινωφελή
χρήση, στην Τ.Κ. Παλούμπα του Δήμου Γορτυνίας

984.677,79

2.

Πολυχώρος πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και
περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων στη θέση Φακίστρα
Μουριάς Τ.Κ. Πουρναριάς

368.999,50

3.

Πολυχώρος πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και
περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων στη θέση Φτεριά
Τ.Κ. Λαγκαδίων

368.999,50

4.

Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Τ.Κ.
Πρασίνου

210.000,00

5.

Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Τ.Κ.
Θεοκτίστου

340.000,00

6.

Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Τ.Κ.
Βαλτεσινίκου

613.000,00

7.

Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Τ.Κ.
Πουρναριάς

614.000,00

8.

Ανάπλαση οικισμού Σταυροδρομίου

626.596,00

ΣΥΝΟΛΟ

4.126.272,79

Ορισμένες από τις μελέτες αυτές βασίστηκαν σε προηγούμενες μελέτες ή προμελέτες
που επικαιροποιήθηκαν ή συντάχθηκαν εξ’ αρχής, συμπληρώθηκαν με τις
κατάλληλες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις, ώστε να αποκτήσουν ωριμότητα και να
πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο
Αξονας 3 (πρώην ΟΠΑΑΧ) αφορά μόνο τις 5 Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.
Ο Δήμος Γορτυνίας στοχεύει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση των
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ως μοναδική πλέον πηγή εξεύρεσης σημαντικών πόρων
για την ανάπτυξη του Δήμου, ενώ με την επικαιροποίηση παλαιότερων και ημιτελών
μελετών αξιοποιούνται χρήματα που είχαν δοθεί τα προηγούμενα χρόνια.
Χάρη στην τεχνογνωσία και τις προσπάθειες των υπαλλήλων και των συνεργατών
του Δήμου, καθώς και την άψογη συνεργασία με τους μελετητές, ετοιμάστηκαν και
υποβλήθηκαν σε λίγους μήνες νέοι φάκελοι αλλά και φάκελοι που παρέμεναν επί
χρόνια ημιτελείς και αναξιοποίητοι στα ράφια των πρώην δήμων.
Από τις αρχές του 2011 έχουν ήδη υποβληθεί φάκελοι για τα παρακάτω έργα:
Στο ΕΠΠΕΡΑΑ:
 Προμήθεια Συστήματος Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρροών και ποιότητας στο
Δίκτυο Ύδρευσης του Δήμου Γορτυνίας
 Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης και Μονάδας Φυσικής Επεξεργασίας Υγρών
Αποβλήτων Οικισμού Λουτρών Ηραίας
 Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού-Γυμνασίου Κοντοβάζαινας
 Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Τροπαίων
Στο ΕΣΠΑ:
 Εργασίες εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης Κέντρου Υγείας Δημητσάνας
 Εργασίες εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης Κέντρου Υγείας Τροπαίων
Ηδη ετοιμάζονται νέοι φάκελοι για υποβολή στο ΕΣΠΑ (Δίκτυο στο Πυργάκι, Πηγή
«Σαβαλά», Λιμνοδεξαμενή Βυτίνας, ΜΕΛ Καλλιανίου, Υδρευση και Αποχέτευση
Δημητσάνας, Αποχέτευση Στεμνίτσας, Υδρευση Λαγκαδίων, μονοπάτια Τουθώα,
Γκούρας, κ.α.), όπως και προτάσεις για την Ανακύκλωση απορριμμάτων και
αποκατάσταση των ΧΑΔΑ.
Με πίστη στις δυνατότητες της Γορτυνίας να αναπτυχθεί ισόρροπα και να
κατοχυρώσει την δική της «Αναπτυξιακή Ταυτότητα», η Δημοτική Αρχή παραμένει
συνεπής στις εξαγγελίες της. Κλείνει τις εκκρεμότητες που κληρονόμησε, αξιοποιεί
τα θετικά των πρώην Δήμων, οργανώνει τις υπηρεσίες προς τους δημότες και βάζει
γερά θεμέλια για τη Γορτυνία που αξίζει στις γενιές που θα’ρθουν.
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