4 σημαντικά έργα στο Δήμο Λέσβου ύψους πάνω 300.000€ με πόρους
από το Leader Αλιείας

Τέσσερα νέα σημαντικά έργα προγραμματίζει ο Δήμος Λέσβου, με
χρηματοδότηση από το Leader Αλιείας.

Συγκεκριμένα, μετά από συνεργασία του Δήμου Λέσβου (Διεύθυνση
Προγραμματισμού) με την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου (Ε.Τ.Α.Λ. Α.Ε.),
υποβλήθηκαν για τεχνική ένταξη και χρηματοδότηση, τα εξής προενταγμένα
έργα:
1)Δημιουργία Τοπικού Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης για την προβολή
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης (Δήμος Λέσβου).
Το έργο αυτό αφορά στην επισκευή του υφιστάμενου διώροφου κτιρίου του
Παλαιού Λιμεναρχείου (πρ. Λ.Ο.Λ.Τ.) στην Πλατεία Σαπφούς, που θα
διαμορφωθεί σε Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης, με εποπτικά μέσα,
χάρτες, dvd, έντυπα κλπ., το οποίο θα χρησιμοποιηθεί και ως πύλη
πληροφόρησης για το Γεωπάρκο Λέσβου, σε συνεργασία με το Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του εν λόγω έργου είναι 162.275,00
Ευρώ και χρηματοδοτείται 100% από το πρόγραμμα.
2)Ανάπλαση και δημιουργία θέσεων θέας, σήμανση παλαιού καρνάγιου
Επάνω Σκάλας, Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης. Το έργο αφορά στην
ανάπλαση του χώρου όπου σήμερα λειτουργεί ένα από τα τελευταία καρνάγια
της Λέσβου. Το καρνάγιο λειτουργεί στον ίδιο χώρο από το 1932 μέχρι και
σήμερα. Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της πόλης της Μυτιλήνης, δίπλα από την
κάτω είσοδο του Κάστρου, σε σημείο πολυσύχναστο, λόγω των πολλών
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ο συνολικός προϋπολογισμός
του εν λόγω έργου είναι 81.487,00 και χρηματοδοτείται 100% από το
πρόγραμμα.
3)Μικρής κλίμακας υποδομές για την ενίσχυση πολιτιστικών δραστηριοτήτων
– εκδηλώσεων (Δημοτικές Κοινότητες Μήθυμνας & Μυτιλήνης και Τοπική
Κοινότητα Περάματος) Αφορά στην προμήθεια παραδοσιακών στολών,
μουσικών οργάνων και ηχητικών συστημάτων για την ενίσχυση των
χορευτικών τμημάτων του Δήμου Λέσβου και των πολιτιστικών
δραστηριοτήτων στις αναφερόμενες περιοχές παρέμβασης, συνολικού
προϋπολογισμού 52.807,28 Ευρώ και χρηματοδοτείται 100% από το
πρόγραμμα.
4)Δημιουργία υποδομής θαλάσσιων καταδυτικών πάρκων για δραστηριότητες
παρακολούθησης, περιήγησης, φωτογράφησης και παρατήρησης του
θαλάσσιου περιβάλλοντος, ενταγμένων σε δίκτυο με ενιαίες προδιαγραφές
(Δημοτικές Κοινότητες / Τοπικές Κοινότητες: Περάματος, Σιγρίου, Πέτρας), σε

συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Επιστήμης της Θάλασσας) και
περιλαμβάνει συλλογή δεδομένων χαρτογράφησης βυθού σε επιλεγμένες
θέσεις καταδύσεων των Τοπικών Κοινοτήτων Σιγρίου, Πέτρας και Περάματος,
προμήθεια κιοσκιών και stands, για την πληροφόρηση των επισκεπτών, με
τεχνικό στόχο τη δημιουργία πόλων έλξης για τον καταδυτικό τουρισμό. Ο
συνολικός προϋπολογισμός του εν λόγω έργου είναι 114.513,00 Ευρώ, που
χρηματοδοτείται 100% από το πρόγραμμα.

