Χρηματοδότηση 172.544 ευρώ για την δημιουργία παιδικής χαράς και κοινόχρηστου χώρου αναψυχ

Ακόμα μια σημαντική χρηματοδότηση, ύψους 172.544 ευρώ, από το Πράσινο Ταμείο,
εξασφάλισε η δημοτική αρχή, για την ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου περίπου 10
στρεμμάτων και την δημιουργία παιδικής χαράς εντός αυτής της έκτασης, στην θέση
Ξεκοφτό
, στην
Αγία Βαρβάρα
. Με την αξιοποίηση της χρηματοδότησης, θα δημιουργηθεί ένας σύγχρονος, λειτουργικός
και ασφαλής χώρος αναψυχής για μικρούς και μεγάλους επισκέπτες και ειδικότερα για
παιδιά, με παιχνίδια για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, χώρους άθλησης και πρασίνου.

Η χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου αντιστοιχεί στο 69,44% του συνολικού
προϋπολογισμού του έργου, που σύμφωνα με την νέα μελέτη που συντάχθηκε από την
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γόρτυνας, ανέρχεται σε 282.993,56 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό
θα καλυφθεί από έσοδα του Δήμου Γόρτυνας, ωστόσο, με τις εκπτώσεις που αναμένεται να
γίνουν, η επιβάρυνση για το ταμείο του Δήμου εκτιμάται ότι θα είναι πολύ μικρή.

Η νέα μελέτη περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, χωματουργικές εργασίες, επιστρώσεις με
δάπεδα ασφαλείας, περιφράξεις, κατασκευή δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και
αποχέτευσης, φυτεύσεις με δέντρα, θάμνους και αναρριχώμενα φυτά και διαμόρφωση
παιδικής χαράς με προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου εξοπλισμού (κούνιες,
τραμπάλες, πολυσύνθετα όργανα, τοίχος δραστηριοτήτων κ.ά.. Περιλαμβάνεται επίσης η
προμήθεια του αναγκαίου αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι, πέργκολα σκίασης,
φωτιστικά, βρύσες, πινακίδες κλπ).

Σημειώνεται ότι, στην ίδια περιοχή, θα κατασκευαστεί και γήπεδο μπάσκετ, για το οποίο η
δημοτική αρχή έχει διασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 100.000 ευρώ από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων του Υφυπουργείου Αθλητισμού.

«Υλοποιούμε ακόμα μία δέσμευσή μας, με μια σημαντική χρηματοδότηση που θα συμβάλλει
στην αναζωογόνηση της περιοχής της Αγίας Βαρβάρας, μέσα από την δημιουργία ενός
σύγχρονου και ασφαλούς χώρους ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους. Συνεχίζουμε την
προσπάθεια αναβάθμισης των υποδομών μας, για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα και
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την ποιότητα ζωής των δημοτών μας, σε όλους τους οικισμούς» τόνισε ο Δήμαρχος,
Λευτέρης Κοκολάκης
.
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