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ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ένα βήμα πιο κοντά στην επανάχρηση της πρώην Χαρτοποιίας
Αιγίου – Προκηρύσσεται άμεσα η εκπόνηση των μελετών του έργου
Καρπούς απέδωσαν οι συνεχείς και επίμονες προσπάθειες του Δήμου Αιγιαλείας, για
να ξεπεραστούν όλα τα δύσκολα γραφειοκρατικά και άλλα εμπόδια σχετικά με το έργο
της επανάχρησης των βασικών κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου, ενός κτιριακού
συγκροτήματος που αποτελεί σύμβολο για την παραλιακή ζώνη της πόλης του Αιγίου
και που με την ισχυρή του ταυτότητα, φιλοδοξεί να επανέλθει με νέες χρήσεις, ως
πόλος ανάπτυξης της λιμενικής ζώνης αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Συγκεκριμένα, από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) ΕΣΠΑ του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, έφτασε στο Δήμο Αιγιαλείας η θετική απάντηση
στο
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«Προπαρασκευαστικές ενέργειες (Αρχιτεκτονική μελέτη - Στατική μελέτη - Μελέτες Η-Μ
εγκαταστάσεων κλπ) ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 της πράξης «Επανάχρηση Βασικών Κτιρίων της
πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου». Έτσι, ανοίγει ο δρόμος ώστε να προκηρυχθεί άμεσα η
εκπόνηση των σχετικών μελετών και κατ’ επέκτασιν η υλοποίησή τους μέσω του
προγράμματος "Επιχειρηματικότητα - Ανταγωνιστικότητα - Καινοτομία" που αφορά σε
πρώην βιομηχανικά κτίρια σε όλη τη χώρα, τα οποία πλέον αποτελούν δημοτική ακίνητη

περιουσία. Υπενθυμίζεται πως το έργο έχει κοστολογηθεί συνολικά στα 4 εκ. ευρώ
συμπ. ΦΠΑ 24%, που σημαίνει πως θα καλυφθούν 2,5 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ και 1,5
εκ. ευρώ από ίδιους (δηλαδή δημοτικούς) πόρους. Ο συνολικός καθαρός χρόνος
υλοποίησης υπολογίζεται σε 49 μήνες από την ημερομηνία ένταξης της Πράξης.

«Ξεπεράστηκε ένας ακόμα σκόπελος για την εξέλιξη του έργου αυτού, που σίγουρα θα
αλλάξει άρδην την εικόνα της παραλιακής ζώνης του Αιγίου μέσω της δημιουργικής
επανάχρησης των βασικών κτιρίων της ιστορικής πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου»
υπογραμμίζει σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος,
τονίζοντας παράλληλα πως ο Δήμος Αιγιαλείας προτίθεται, βάσει της πρότασης που
εγκρίθηκε, να αξιοποιήσει το χώρο για δράσεις δημοτικών υπηρεσιών αλλά και
πολιτισμού και αναψυχής. Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο εντεταλμένος σύμβουλος για
θέματα Ανάπτυξης, Προγραμματισμού & Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ.
Βασίλης Χριστόπουλος, στις χρήσεις των κτιρίων που θα ανακαινιστούν και θα
αξιοποιηθούν, περιλαμβάνονται τόσο οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
Αιγιαλείας, όσο και εκθεσιακός χώρος ιστορίας της Χαρτοποιίας, χώροι πολιτισμού,
αναψυχής και εστίασης (με μίσθωση σε ιδιώτες) και λειτουργία δημοτικών υπηρεσιών
τόσο για λόγους ουσιαστικής κάλυψης αναγκών, όσο και για συμβολικούς λόγους.

