Ωραιόκαστρο, 24.12.2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Π. Τσακίρης: Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση για αρχιτεκτονικό
διαγωνισμό για αναπλάσεις πάρκων στο Παλαιόκαστρο και
δημιουργία Σταθμού Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Στη νέα σύγχρονη εποχή οδηγεί το Δήμο Ωραιοκάστρου η διοίκηση του
Παντελή Τσακίρη με την υλοποίηση σημαντικών έργων που
αναβαθμίζουν την περιοχή και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των
κατοίκων.
Το «Πράσινο Ταμείο» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη
τελευταία συνεδρίασή του, στις 23 Δεκεμβρίου 2020, ενέκρινε τη
χρηματοδότηση του Δήμου Ωραιοκάστρου με το ποσό των 37.000 ευρώ
για τη διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ολοκληρωμένη
ανάπλαση των Πάρκων Γ 27, 41 και 57 στο Παλαιόκαστρο.
«Είμαστε ανάμεσα στους 18 δήμους της χώρας, που εξασφάλισαν
χρηματοδότηση από το ''Πράσινο Ταμείο'' για τη διενέργεια
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ολοκληρωμένη ανάπλαση
περιοχής του Παλαιοκάστρου, επί της οδού Μακεδονίας, στο ύψος της
λαϊκής αγοράς. Στόχο έχουμε να αναδείξουμε τον φυσικό πλούτο της
περιοχής, να υλοποιήσουμε τις κατάλληλες υποδομές και να
δημιουργήσουμε έναν χώρο αναψυχής υψηλής αισθητικής. Η εξέλιξη
και η πρόοδος για εμάς δεν σταματά!», τονίζει ο δήμαρχος
Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης.
Στόχος του διαγωνισμού είναι η συγκέντρωση προτάσεων της
παρέμβασης που πρέπει να γίνει στην περιοχή μελέτης, με σκοπό τη
δημιουργία ενός λειτουργικά και αισθητικά βελτιωμένου αστικού
περιβάλλοντος, με ιδιαίτερο πολιτισμικό χαρακτήρα για την αναψυχή

και την ψυχαγωγία των δημοτών. Στην ενίσχυση του ρόλου του χώρου
ως κεντρικού χώρου αθλοπαιδιών, αναψυχής, και συνάθροισης των
δημοτών. Στην ανάδειξή του ως χώρου πολιτισμού, κοινωνικής
αλληλεπίδρασης, και περιβαλλοντικής ευαισθησίας.
Σταθμός Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Στην ίδια συνεδρίαση του «Πράσινου Ταμείου» εγκρίθηκε
η
χρηματοδότηση του Δήμου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) με το ποσό των 49.600 ευρώ.
«Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση για να εκπονήσουμε Σχέδιο Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων στο Δήμο μας. Δίνουμε προτεραιότητα στην
πράσινη ανάπτυξη, αναβαθμίζουμε και εκσυγχρονίζουμε το Δήμο
Ωραιοκάστρου, δημιουργούμε φιλικό περιβάλλον για όλους τους
δημότες μας και προωθούμε την ηλεκτροκίνηση σεβόμενοι και
προφυλάσσοντας το περιβάλλον», προσθέτει ο κ. Τσακίρης.
Η διοίκηση του Δήμου Ωραιοκάστρου σχεδιάζει να δημιουργήσει
τουλάχιστον 39 σημεία φόρτισης, ενισχύοντας και προωθώντας την
ηλεκτροκίνηση στο πλαίσιο της πράσινης πολιτικής για την εξασφάλιση
ενός βιώσιμου και φιλικού προς τους πολίτες περιβάλλοντος.

