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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νέο ππόγπαμμα ζηήπιξερ ηος Τ.Π.&Δανείυν ππορ ηοςρ μικπούρ Δήμοςρ με ηεσνικό
ζύμβοςλο ηεν Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για ηεν ςλοποίεζε ηυν επενδςηικών ηοςρ ππογπαμμάηυν
Μεηά από ρξόλην αίηεκα ηεο Απηνδηνίθεζεο ππεγξάθε Πξνγξακκαηηθή Σύκβαζε ύςνπο
7.500.000 επξώ κεηαμύ ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Τνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο θαη
ηνπ Τακείνπ παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ησλ
Οξεηλώλ θαη Νεζησηηθώλ Γήκσλ θάησ από 10.000 θαηνίθνπο.
Σηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ην Τ.Π.& Γαλείσλ επηρνξεγεί ηελ εθπόλεζε κειεηώλ θαη ην
θόζηνο ππεξεζηώλ γηα ηελ σξίκαλζε ησλ έξγσλ των μικπών νεζιυηικών και όλυν ηυν
οπεινών Δήμυν ηερ σώπαρ πος, μέσπι ζήμεπα, ανηιμεηώπιδαν ζοβαπέρ δςζκολίερ για να
ςλοποιήζοςν ακόμε και ζηοισειώδε επενδςηικά ππογπάμμαηα, λόγυ έλλειτερ ηυν
καηάλλελυν ςποδομών ζε ηεσνικέρ ςπεπεζίερ και εξειδικεςμένο πποζυπικό αλλά και
πεπιοπιζμένυν πόπυν σπεμαηοδόηεζερ.
Η Δ.Δ.Τ.Α.Α. Α.Δ αλαιακβάλεη θαζήθνληα Τερληθνύ Σπκβνύινπ ηνπ Τ.Π. & Γαλείσλ, γηα
ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο θαη κεηαμύ άιισλ αλαιακβάλεη:


ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ δηθαηνύρσλ από ην ζηάδην πξνεηνηκαζίαο ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο γηα ηελ έληαμε ζην πξόγξακκα επηρνξήγεζεο έσο θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ
έξγνπ (help desk) θαη ηελ ππνβνιή έθζεζεο αμηνιόγεζεο ζην Τ.Π. & Γαλείσλ, ην
Γ.Σ. ηνπ νπνίνπ θαη εγθξίλεη ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηεο κειέηεο.

Τελ Τεηάξηε 19 Ινπιίνπ 2017, ζηα γξαθεία ηνπ Τ.Π.&Γ, έγηλε παξνπζίαζε ζπλνιηθά ηνπ
Πξνγξάκκαηνο θαη ζπδήηεζε γηα ηελ θαιύηεξε εθαξκνγή ηνπ.
Σηε ζπλάληεζε παξαβξέζεθαλ, ν Πξόεδξνο ηνπ Τ.Π.&Γ. θ. Κσλζηαληίλνο Βαξιακίηεο, ν
Πξόεδξνο ηεο ΚΔΓΔ θ. Γεώξγηνο Παηνύιεο, νη επηθεθαιήο ησλ αληίζηνηρσλ επηηξνπώλ ηεο
ΚΔΓΔ θ. Μηραήι Αγγειόπνπινο Γήκαξρνο Σάκνπ θαη ε θα. Αιεμάλδξα Σσηεξηάδνπ Γήκαξρνο
Παξαλεζηίνπ, ν Πξόεδξνο θαη ν Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηεο ΔΔΤΑΑ θ.θ. Γεκήηξεο

Καινγεξόπνπινο θαη Θεόδσξνο Γθνηζόπνπινο αληίζηνηρα θαη ην Μέινο ηνπ Γ.Σ., ηεο ΚΔΓΔ
θαη ηνπ Τ.Π.&Γ. θ. Γεκήηξεο Τζηαληήο Γήκαξρνο ηεο Λίκλεο Πιαζηήξα.
Η ΚΔΓΔ, ην Τ.Π.&Γ. θαη

ε ΔΔΤΑΑ κε ηελ ζηελή θαη δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία ηνπο

εθθξάδνπλ ηελ βνύιεζή ηνπο γηα ηελ ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ επεξγεηηθνύ,
γηα ηνπο κηθξνύο Γήκνπο ηεο ρώξαο, αλαπηπμηαθνύ πξνγξάκκαηνο.

