ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : « ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ»

Συνοπτική Περιγραφή:
Το έργο αφορά την ανακαίνιση – επισκευή 24 υφιστάμενων κτιρίων ( 7 κτίρια τύπου Α με
εμβαδό κάθε κτιρίου 120,67 τ.μ και 17 κτίρια τύπου Β με εμβαδό κάθε κτιρίου 93,38 τ.μ) τα
οποία κατασκευάστηκαν με την αριθ. 243/29-04-1986 οικοδομική άδεια της Δ/νσης
Πολεοδομίας Δράμας. Τα 24 υφιστάμενα κτίρια βρίσκονται σε έκταση του Δ.Παρανεστίου
με εμβαδό 144.125,00 τ.μ, που βρίσκεται εντός των αγροτεμαχίων 1605γ και 1757στ του
Αγροκτήματος Μεσοχωρίου ( πρώην οικισμό ΔΕΗ).
Οι εργασίες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν είναι:
Καθαιρέσεις – Σκυροδέματα – Τοιχοποιίες Επιχρίσματα – Δίκτυα ( υδραυλικά ηλεκτρικά) –
Επενδύσεις Επιστρώσεις – Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές – Θερμομόνωση κτιρίων –
Λοιπά τελειώματα
Το έργο αυτό, αποτελεί έργο πνοής για τον Δήμο Παρανεστίου, διότι θα συμβάλλει στην
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Δ.Παρανεστίου. Πιο συγκεκριμένα για το έργο αυτό ,
πρέπει να γίνει ειδική μνεία για την σχέση του Δήμου Παρανεστίου με το Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου. (Κ.Π.Ε.), το οποίο και αποτελεί έναν από τους
σημαντικότερους πόλους έλξης τουρισμού στον Δήμο μας. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Παρανεστίου δραστηριοποιείται από το 2003 στην ευρύτερη περιοχή της
Παρανέστιας γης, υλοποιώντας περιβαλλοντικά προγράμματα, ευαισθητοποίησης,
ενημέρωσης και εκπαίδευσης για μαθητές, φοιτητές και για ενήλικες από 18 - 64 ετών.
Το διάστημα λειτουργίας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης έχουν
επισκεφτεί την περιοχή περίπου 37.000 μαθητές και περίπου 19.700 ενήλικες. Στον οικισμό
φιλοξενίας λειτουργούν σήμερα 19 σπίτια και 2 χώροι εστίασης για την φιλοξενία και την
εκπαίδευση μαθητών και ενηλίκων κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων. Τα τελευταία

χρόνια, οι αιτήσεις τόσο των σχολείων όσο και κοινωνικών ομάδων, για την
παρακολούθηση των προγραμμάτων του ΚΠΕ Παρανεστίου έχουν αυξηθεί, με αποτέλεσμα
να μην υπάρχει δυνατότητα ικανοποίησής τους και αυτό οφείλεται στον περιορισμένο
αριθμό σπιτιών για φιλοξενία. Με την ανάπλαση 24 επιπλέον σπιτιών θα μπορέσει να
υπερδιπλασιαστεί ο αριθμός των επισκεπτών καθώς και ο αριθμός των προγραμμάτων και
των δράσεων κυρίως για τους ενήλικες. Το έργο θα συμβάλει στην ανάπτυξη νέων θέσεων
εργασίας και θα αναπτύξει ουσιαστικά τον ορεινό τουρισμό του Δήμου Παρανεστίου.
Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι στα προγράμματα του ΚΠΕ Παρανεστίου έχουμε
συμμετοχές μαθητών αλλά και ενηλίκων τόσο από την Περιφέρεια της Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης όσο και από όλη την Ελλάδα. Μάλιστα από το 2012 έχουμε και
ικανοποιητικές συμμετοχές από την Κύπρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τόσο στην άμεση
τόνωση της τοπικής κοινωνίας κυρίως οικονομικά αλλά και στην δυνατότητα διαφήμισης
και προβολής τόσο της Παρανέστιας γης όσο και γενικότερα της Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης. Το διάστημα λειτουργίας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης έχουν
επισκεφτεί την περιοχή περίπου 37.000 μαθητές και περίπου 19.700 ενήλικες.
Στον οικισμό φιλοξενίας λειτουργούν σήμερα 19 σπίτια και 2 χώροι εστίασης για
την φιλοξενία και την εκπαίδευση μαθητών και ενηλίκων κατά τη διάρκεια των
προγραμμάτων. Τα τελευταία χρόνια οι αιτήσεις τόσο των σχολείων όσο και κοινωνικών
ομάδων για την παρακολούθηση των προγραμμάτων του ΚΠΕ Παρανεστίου έχουν αυξηθεί
με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα ικανοποίησής τους και αυτό οφείλεται στον
περιορισμένο αριθμό σπιτιών για φιλοξενία. Θα πρέπει να τονιστεί ότι στα προγράμματα
του ΚΠΕ Παρανεστίου έχουμε συμμετοχές μαθητών, μφοικτητών αλλά και ενηλίκων, τόσο
από την Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όσο και από όλη την Ελλάδα.
Μάλιστα από το 2012 έχουμε και ικανοποιητικές συμμετοχές από την Κύπρο. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα, τόσο στην άμεση τόνωση της τοπικής κοινωνίας, κυρίως οικονομικά, αλλά και
στην δυνατότητα διαφήμισης και προβολής, τόσο της Παρανέστιας γης, όσο και γενικότερα
της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Με την ανακαίνιση των 24 επιπλέον οικίσκων, θα μπορέσει να υπερδιπλασιαστεί ο
αριθμός των επισκεπτών, καθώς και ο αριθμός των προγραμμάτων και των δράσεων. Το
έργο θα συμβάλει, στην ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας και θα αναπτύξει ουσιαστικά τον
ορεινό τουρισμό του Δήμου Παρανεστίου.
Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη:
791.132,12 € με το ΦΠΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

