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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΕΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΥΟ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
Μια νέα επιτυχία του Δήμου Περάματος μετά την παραχώρηση παραλιμένιων
χώρων στην ιδιοκτησία του Δήμου ήρθε να προστεθεί μετά τη συνάντηση που είχε την
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου, ο Δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκης, με την
αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας Θεανώ Φωτίου.
Συγκεκριμένα μετά από επανειλημμένες συναντήσεις που είχε ο Δήμαρχος
Περάματος με την αναπληρωτή Υπουργό, δόθηκε η εντολή δρομολόγησης των
διαδικασιών παραχώρησης στον Δήμο, δύο οικοπέδων ιδιοκτησίας Υπουργείου
Εργασίας.
Ενός οικοπέδου στην οδό Ηπείρου για την ανέγερση Παιδικού Σταθμού, και ενός
οικοπέδου στην πίσω πλευρά του Δημαρχείου για την δημιουργία κτηρίου το οποίο θα
στεγάσει υπηρεσίες του Δήμου.
Καθοριστικό γεγονός για την παραχώρηση των δύο οικοπέδων ήταν οι ενέργειες του
Δημάρχου Γιάννη Λαγουδάκη για την εξεύρεση πιστώσεων από το ΠΕΠ Αττικής ως
χρηματοδοτικό εργαλείο στο Πρόγραμμα «Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών
Υποδομών Υγείας».
Στην ίδια συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος Γιάννης Λαγουδάκης με την αναπληρώτρια
Υπουργό Εργασίας Θεανώ Φωτίου, συζητήθηκε το αίτημα του Δήμου για την
χρηματοδότηση των εξοπλισμών του Παιδικού – Βρεφονηπιακού Σταθμού κοντά στην
Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής με ίδιες πιστώσεις του Δήμου και του Υπουργείου
Εργασίας.
Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η αναπληρώτρια Υπουργός δεσμεύτηκε να συμβάλλει
με πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας στον εξοπλισμό του κληροδοτήματος επί της οδού
Θράκης, για λειτουργία Παιδικού Σταθμού. Τα προαναφερόμενα εντάσσονται στο πλαίσιο
των στόχων του Δήμου για τη λειτουργία τριών νέων Παιδικών Σταθμών στο Πέραμα.

Ο Δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκης αναφερόμενος στην επιτυχή
κατάληξη και τα αποτελέσματα της συνάντησης με την αναπληρώτρια Υπουργό
Εργασίας Θεανώ Φωτίου, δήλωσε μεταξύ άλλων:
« Ο Δήμος μας επεκτείνει την προοπτική νέων υποδομών στον τομέα της Πρόνοιας
με την δρομολόγηση της παραχώρησης οικοπέδων ιδιοκτησίας του Υπουργείου
Εργασίας προς το Δήμο.
Οφείλω να ευχαριστήσω την αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας Θεανώ Φωτίου για τις
αποφάσεις της προς όφελος του Δήμου μας, προϊόν εποικοδομητικής συνεργασίας μας,
αλλά και ευαισθησίας της για τις προνοιακές υποδομές στο Πέραμα».

