Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GRASP! Πράσινες πολιτικές για έξυπνες
πόλεις στο δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη!
Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή εταίρων από διάφορες χώρες της
Ευρώπης πραγματοποιήθηκε στο δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη διήμερη διακρατική
συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος GRASP για τις έξυπνες πόλεις της
Μεσογείου. Στέλνοντας το μήνυμα για τη σημασία της οικολογικής συνείδησης,
αλλά και πρακτικής που πρέπει να επιδεικνύουν οι δήμοι στη σημερινή εποχή!
Αυτός ήταν και ο βασικός στόχος των συζητήσεων που έγιναν χτες και σήμερα
στο δημαρχείο Πανοράματος, έτσι ώστε να ενισχυθεί η δυναμική των «έξυπνων»
πόλεων της Μεσογείου και η οργάνωση και η ανάπτυξη «πράσινων» διαδικασιών
ηλεκτρονικών προμηθειών, ενώ δόθηκε ιδιαίτερα έμφαση στις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας και στις ενεργειακά βέλτιστες λύσεις.
Επί δύο ημέρες, ομιλητές από την Ε.Ε. και εταίροι του προγράμματος από τις
χώρες της Μεσογείου συζήτησαν τα πράσινα, φιλικά προς το περιβάλλον
κριτήρια που χρειάζεται να τηρούν οι προμήθειες των δημοσίων φορέων, μεταξύ
των οποίων είναι και οι δήμοι. Παράλληλα, η τεχνική ομάδα του GRASP
παρουσίασε το διαδικτυακό εργαλείο μέσω του οποίου θα πραγματοποιούνται οι
ηλεκτρονικές προμήθειες στους φορείς του δημοσίου κατόπιν ευρωπαϊκής
οδηγίας.
Ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης επισήμανε τη σημασία που
έχει να αναπτύξουν οικολογική συνείδηση οι δήμοι. «Οι πράσινες προμήθειες
των δήμων είναι μια εξαιρετική προσθήκη στο σύνολο των περιβαλλοντικών
πολιτικών. Θέλουμε να πετύχουμε, έξυπνες και λειτουργικές πόλεις, αυτάρκεις σε
κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με νοικοκυριά και επιχειρήσεις
που θα εμπνέονται από τις πράσινες δημοτικές πολιτικές και θα λειτουργούν στο
ίδιο επίπεδο», σημείωσε ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη
Να σημειωθεί ότι ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη συμμετέχει στη συνάντηση ως ο
μοναδικός εταίρος από τη Βόρεια Ελλάδα και ότι στο πλαίσιο της διακρατικής
συνάντησης ο δήμος μας θα διοργανώσει στις 17 Οκτωβρίου εξειδικευμένα
σεμινάρια για την εκπαίδευση των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων στη χρήση
του ηλεκτρονικού εργαλείου ηλεκτρονικών προμηθειών που αναπτύχθηκε στο
πλαίσιο του προγράμματος GRASP.
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