Χρηματοδοτήσεις Ύψους 11.364.086 Ευρώ από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», Διεκδικεί η Δημ

Συνεχίζοντας την προσπάθεια αξιοποίησης κάθε αναπτυξιακής δυνατότητας και κάθε
χρηματοδοτικού εργαλείου, με στόχο να καλυφθεί το χαμένο έδαφος των περασμένων
ετών, η δημοτική αρχή έχει ήδη υποβάλλει έξι προτάσεις στους άξονες «Περιβάλλον»
και
«Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των
οικισμών»
του προγράμματος
«Αντώνης Τρίτσης»
, διεκδικώντας
χρηματοδοτήσεις
συνολικού ύψους
11.364.086 ευρώ
.

Ειδικότερα, η δημοτική αρχή έχει καταθέσει, ως τώρα, προτάσεις για τα εξής έργα:
- «Υποδομές Ύδρευσης Δήμου Γόρτυνας», με κύρια υποέργα: 1) «Επέκταση του
συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών των εξωτερικών και
εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Δήμου Γόρτυνας» και 2) «Βελτίωση συνθηκών ύδρευσης
οικισμού Μητρόπολης Δήμου Γόρτυνας» (νέα δεξαμενή και αντικατάσταση δικτύων).
Προϋπολογισμός πρότασης: 4.241.432,84 ευρώ. (Πρόσκληση ΑΤ01).
- «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας υφιστάμενων δρόμων του Δήμου Γόρτυνας», με κύρια
υποέργα: 1) «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας υφιστάμενου δρόμου Στόλοι – Βαγιωνιά
(οδοστρωσία – ασφαλτικά)» και 2) «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας υφιστάμενων δρόμων
Δήμου Γόρτυνας (τσιμεντοστρώσεις)». Προϋπολογισμός πρότασης: 3.688.960 ευρώ.
(Πρόσκληση ΑΤ05).
- «Προμήθεια e-πλατφόρμας και συστήματος προστασίας των πολιτών έναντι της
πανδημίας Covid-19», με κύρια υποέργα: 1) Την δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με
στόχο την οικονομική ανάπτυξη, προβολή της επιχειρηματικής – τουριστικής
δραστηριότητας και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου και 2) Την ανάπτυξη
εφαρμογών για απομακρυσμένη υποβολή αιτήσεων, χορήγηση πιστοποιητικών και
δικαιολογητικών, ηλεκτρονικές πληρωμές κλπ., μέσω κινητού τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού
υπολογιστή, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και την προστασία τους από
τον Covid-19. Προϋπολογισμός πρότασης: 476.160 ευρώ. (Πρόσκληση ΑΤ08).
- «Μελέτες για την δημιουργία πνευματικού – πολιτιστικού χώρου, κέντρου κοινοτικής
φροντίδας και προστασίας – ανάδειξης της ευρύτερης περιοχής Δήμου Γόρτυνας», με τρία
υποέργα: 1) «Μελέτες για την δημιουργία πολυχώρου (πνευματικό – πολιτιστικό κέντρο,
Δημοτική Βιβλιοθήκη, ΚΑΠΗ, ανοικτά γήπεδα μπάσκετ και μίνι ποδοσφαίρου) στον οικισμό
Αγίας Βαρβάρας», 2) «Μελέτες για την δημιουργία Κέντρου Κοινοτικής Φροντίδας (ΚΑΠΗ,
Βοήθεια στο Σπίτι, Ιατρείο Αγροτικού Γιατρού) στον οικισμό Γέργερης» και 3) «Ειδική
χωροταξική μελέτη προστασίας – ανάδειξης ευρύτερης περιοχής Γόρτυνας (αρχαιολογικοί
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χώροι, φυσικό και αγροτικό στοιχείο, οικισμοί κλπ.)». Προϋπολογισμός πρότασης:
1.368.427,92 ευρώ. (Πρόσκληση ΑΤ09).
- «Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων, δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης κοινού και
υλοποίηση μελέτης στατικής επάρκειας και επεμβάσεων ενίσχυσης του κτιρίου Γυμνασίου –
Λυκείου Αγίας Βαρβάρας, Δήμου Γόρτυνας», με υποέργα: 1) Την αποτίμηση της σεισμικής
ικανότητας 20 κτιρίων (κυρίως σχολείων) του Δήμου Γόρτυνας, 2) Την στατική ενίσχυση του
Γυμνασίου – Λυκείου Αγίας Βαρβάρας και 3) Την προμήθεια υλικού και την διοργάνωση
εκδηλώσεων, με στόχο την ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση των πολιτών, σε θέματα
αντισεισμικής προστασίας. Προϋπολογισμός πρότασης: 697.905,26 ευρώ. (Πρόσκληση
ΑΤ11).
- «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Γόρτυνας» (φορτωτής, σάρωθρο,
αποφρακτικό, ψεκαστικό, βαν, οχήματα μεταφοράς εργαλείων και προσωπικού κλπ., καθώς
και δημιουργία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων). Προϋπολογισμός πρότασης:
891.200 ευρώ. (Πρόσκληση ΑΤ12).

Το επόμενο διάστημα θα κατατεθούν και άλλες προτάσεις, προς ένταξη στο πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης» και σε άλλα προγράμματα, προκειμένου να διασφαλιστούν όσο το
δυνατόν περισσότεροι πόροι, για έργα και παρεμβάσεις που θα αλλάξουν την εικόνα του
Δήμου μας. Η δημοτική αρχή συνεχίζει με την ίδια σοβαρότητα και υπευθυνότητα και δίνει
απαντήσεις με την δουλειά της.
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