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Προς
Δημοτικό Συμβούλιο Δήμο Ερυμάνθου, κ. Πρόεδρο, κ. Δήμαρχο και Παρατάξεις
κοιν.: Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας «Δροσιάς»
Θέμα: Κατασκευή «Παιδικής Χαράς» στην Δροσιά.
κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ. Εκπρόσωποι Παρατάξεων,
Η κατασκευή υποδομών σε μια πρώην Κοινότητα στη σημερινή εποχή κωλύεται από
την επάρκεια σε κονδύλια που διαθέτει ο κάθε Δήμος την συγκεκριμένη στιγμή, λόγω
της ελλιπούς διάθεσης Κονδυλίων από την Κεντρική Κυβέρνηση.
Περαιτέρω δε η όποια προδιάθεση, συνεργασία που θα μπορούσε να έχει ο Δήμος με
τις πρώην κοινότητες στην κατασκευή αυτών των υποδομών, (όπως π.χ. Κατασκευή
Παιδικής Χαράς), κωλύεται από την έλλειψη αυτών κονδυλίων από ιδίους πόρους του
Δήμου, που θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν τα χωριά, να προσφέρουν ψυχαγωγία
στα Παιδιά που παραμένουν σε αυτά.
Με αρκετή ικανοποίησε ενημερωθήκαμε για τη σχετική ανακοίνωση του «Υπουργείου
Εσωτερικών» που δίνει την δυνατότητα στους Δήμους να ενταχθούν σε Προγράμματα
αναβάθμισης των «Παιδικών Χαρών» που διαθέτουν, δηλώνοντας συμμετοχή στο
πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ll».
(Συνημμένο το σχετικό δημοσίευμα…)
Λαμβάνοντας υπόψη πως σαν Εθελοντική Ομάδα «Φίλων Δροσιάς» την επομένη
βδομάδα ξεκινά σε λειτουργία το Κοινοτικό Ιατρείο που με δικά μας Κονδύλια το
επανδρώσαμε σε ότι είχε ανάγκη σε υποδομή, σε εξοπλισμό,
στις επόμενες μέρες θα εγκαταστήσουμε (επίσης με δικά μας κονδύλια) τα καλώδια για
την παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος στο χώρο και στο Εκκλησάκι του Αγ. Αθανασίου,
χώρο που διαμορφώνουμε για να ξεκινήσουμε τις πρώτες Εκπολιτιστικές Εκδηλώσεις
στο Χωριό μας την 1η Μαΐου 2018.
Ζητάμε:

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να κατασκευαστεί μια νέα «Παιδική χαρά», στο
χωριό μας, θα μπορούσατε να μεταφέρετε σε αυτή την θέση, μια χρησιμοποιημένη
«Παιδική χαρά», την στιγμή που θα προβείτε σε αντικατάσταση παλαιών υποδομών
(βάσει της προκήρυξης), με νέες πιο σύγχρονες υποδομές.
κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ. Εκπρόσωποι Παρατάξεων,
Η κατασκευή υποδομών σε μια πρώην Κοινότητα μπορεί να ξεκινήσει, να γίνει με
πολλούς τρόπους αρκεί να υπάρχει συνεργασία ημών με εσάς, προκειμένου το χωριό
μας βήμα προς βήμα να αποκτήσει τις υποδομές που δικαιούται και επιβάλλεται να τις
έχει.
Εν αναμονή της αποδοχής του Αιτήματος μας ,
Με τιμή
Τα Μέλη της Ομάδας Φίλων για την «Δροσιά Τριταίας Πατρών»
Δημήτριος Δημητρόπουλος
Βασίλειος Δημητρόπουλος
Δήμητρα Μυλωνά
Λεωνίδας Μασσαράς
Γεωργία Νικολοπούλου
Αγγελική Μπετχαβά

Ο προαύλιος χώρος στο εκκλησάκι Αγ. Αθανασίου που προτείνουμε να
κατασκευαστεί η «Παιδική Χαρά»
και μελλοντικός χώρος για «Πολιτιστικές εκδηλώσεις» .

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

70 εκατ. ευρώ στους ΟΤΑ για την
αναβάθμιση των δημοτικών Παιδικών
Χαρών
Το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους δήμους της Χώρας για την υποβολή προτάσεων
προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών
13/03/2018

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, υπέγραψε σήμερα, Τρίτη 13 Μαρτίου
2018, την απόφαση ενεργοποίησης της πρόσκλησης προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ για
την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών των
Δήμων της Χώρας»στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων
«ΦιλόΔημος ΙΙ».
Το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους δήμους της Χώρας για την υποβολή προτάσεων
προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών με
στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχαγωγίας των
ανηλίκων. Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2019. Ως ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Μαΐου 2018.
Επιλέξιμες δαπάνες είναι:




Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση του εξοπλισμού
των παιδικών χαρών.
Κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλούς δαπέδου των
παιδικών χαρών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
Κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου και

επαρκούς φωτισμού, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
Το ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο (δήμο), διαμορφώνεται βάσει των κάτωθι
κριτηρίων:
α) Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους χρηματικό ποσό 130.000 ευρώ.
β) Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό πάνω από 1.500 κατοίκους:
β1) Χρηματικό ποσό 200.000 ευρώ προσαυξημένο με ποσό ίσο με τον μόνιμο πληθυσμό
του δήμου, εφόσον δεν υπάρχει σε αυτόν οικισμός άνω των 5.000 κατοίκων.
β2) Χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο 90% του αθροίσματος των
200.000
ευρώ συν ποσού ίσου με το μόνιμο πληθυσμό του δήμου, εφόσον υπάρχει τουλάχιστον
ένας οικισμός άνω των 5.000 κατοίκων.
Επιδίωξη του Υπουργείου Εσωτερικών είναι να δοθεί μια ουσιαστική ώθηση στη
λειτουργία πιστοποιημένων παιδικών χαρών στη βάση των νέων, σύγχρονων κανονισμών
ασφαλείας οι οποίοι αυστηροποιούν τις προδιαγραφές για την προστασία των παιδιών.
Η προαναγγελία της ενίσχυσης έχει ήδη γίνει δεκτή ιδιαίτερα θετικά από τους αιρετούς,
οι οποίοι εκτιμούν ότι θα κατορθώσουν να επαναλειτουργήσουν έναν πολύ μεγάλο
αριθμό Παιδικών Χαρών με τη βοήθεια της πολύπλευρης χρηματοδότησης και τις
ουσιαστικές διαδικασίες που προβλέπονται.
Πρόκειται για την τρίτη πρόσκληση που εκδίδεται το τελευταιό χρονικό διάστημα στο
πλαίσιο του προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ», το οποίο έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό
240 εκατ. ευρώ για το 2018. Με τη συγκεκριμένη πρόκληση βρίσκονται πλέον στη
διάθεση των δήμων συνολικά 180 εκατ. ευρώ για την προμήθεια μηχανημάτων έργου,
τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και των αύλειων χώρων τους και την αναβάθμιση
Παιδικών Χαρών. Μαζί με τον «ΦιλόΔημο Ι», οι δράσεις του οποίου αναμένεται να
ενεργοποιηθούν σταδιακά το επόμενο χρονικό διάστημα, προβλέπεται να τεθούν στη
διάθεση των δήμων συνολικά 740 εκατ. ευρώ για το 2018 με στοχευμένες δράσεις που
έχουν άμεση και απτή θετική επίδραση στην καθημερινή ζωή του πολίτη. Ο
«ΦιλόΔημος Ι» έχει προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ για το 2018 με δυνατότητα
επέκτασης στα 2 δισ. ευρώ σε βάθος πενταετίας. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το
Υπουργείο Εσωτερικών, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
και τη συνεργασία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Τα δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, που σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με το
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, έρχονται να προστεθούν στις υφιστάμενες
δυνατότητες επιπρόσθετης ενίσχυσης του έργου των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο επιχορηγεί και την
εξόφληση οφειλών τους, αλλά και έργα λόγω έκτακτων αναγκών.

