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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΕΤΡΕΙΑ ΤΚΕΦΗ ΣΗΝ ΣΡΙΠΟΛΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΧΝ ΕΡΓΧΝ ΣΟΤ
ΔΗΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙΥΑΛΙΑ
ύζθεςε κε ζηόρν ηελ πξνώζεζε ζεκαληηθώλ έξγσλ ζηνπο Δήκνπο Σξηθπιίαο θαη
Οηραιίαο ηνπ Ννκνύ Μεζζελίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζήκεξα (30/1/12) ζηελ Σξίπνιε
κε

πξσηνβνπιία

ηνπ

Γεληθνύ

Γξακκαηέα

ηεο

Απνθεληξσκέλεο

Δηνίθεζεο

Πεινπνλλήζνπ-Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Ινλίνπ θ. Σάζνπ Απνζηνιόπνπινπ.
Αληηδήκαξρνη, δεκνηηθνί ζύκβνπινη θαη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο από ηνπο δύν
Μεζζεληαθνύο Δήκνπο ζπλαληήζεθαλ κε ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα θαη κε ηνπο
πξντζηακέλνπο ησλ ππεξεζηώλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο θαη ζπληόληζαλ ηηο
πξνζπάζεηέο ηνπο γηα επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ πνπ είραλ ηεζεί θαηά
ηελ επίζθεςε ηνπ θ. Απνζηνιόπνπινπ ζηνπο δύν Δήκνπο ηελ πεξαζκέλε
Παξαζθεπή.

Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο έδσζε θαηεπζύλζεηο γηα ηελ
επίιπζε ησλ εληνπηζκέλσλ δεηεκάησλ θαη δήηεζε από ηηο ππεξεζίεο λα μεπεξάζνπλ
ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε γξαθεηνθξαηία, επηηαρύλνληαο έηζη ηελ πινπνίεζε
ησλ έξγσλ.
πγθεθξηκέλα, ζηε ζύζθεςε ζπδεηήζεθε ε πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε ηνπ
βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ Γαξγαιηάλσλ, ώζηε ην έξγν λα εληαρζεί από ηελ Πεξηθέξεηα
Πεινπνλλήζνπ ζην Ε..Π.Α. Απνθαζίζηεθε λα μεπεξαζηεί ε δηαδηθαζία έγθξηζεο
πξνκειέηεο θαη λα εγθξηζεί από ηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε απεπζείαο ε κειέηε
κεηά από γλσκνδόηεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ.
Επίζεο, απνθαζίζηεθε λα κπεη ζε πξνηεξαηόηεηα ην Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην ησλ
Γαξγαιηάλσλ. Θα ζηαιεί γηα έγθξηζε ζην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην θαη ηαπηόρξνλα ζα
πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ηεο έγθξηζεο ηεο γεσινγηθήο κειέηεο θαη ησλ άιισλ
αδεηνδνηήζεσλ.
Παξάιιεια πξνσζείηαη ην έξγν ηνπ θαζνξηζκνύ ηεο ρεξζαίαο δώλεο ιηκέλνο ζηε
Μαξαζνύπνιε, θαζώο θαη ε απαιιαγή από πεξηβαιινληηθνύο όξνπο αδεηνδόηεζεο
ησλ έξγσλ νδνπνηίαο ζηελ πεξηνρή ηεο Απιώλαο.
Γηα ην Δήκν Οηραιίαο θιείλνπλ άκεζα νη δεθάδεο εθθξεκείο ππνζέζεηο ησλ
γεσηξήζεσλ κεηά ηελ ππνγξαθή εθηειεζηηθώλ ζπκβάζεσλ κεηαμύ ησλ ηερληθώλ
ππεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ θαη ησλ κεραληθώλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο.
Αλαθεξόκελνο ζηε ζύζθεςε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζήκεξα ζηελ Σξίπνιε, ν
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Πεινπνλλήζνπ-Δπηηθήο

Ειιάδαο θαη Ινλίνπ θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο δήισζε: «Παιεύνπκε θαζεκεξηλά γηα
λα νινθιεξώζνπκε έξγα πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, θιείλνπκε
εθθξεκόηεηεο ηνπ παξειζόληνο θαη δεκηνπξγνύκε λέεο βάζεηο αλάπηπμεο ζηνπο
Δήκνπο. Με δηάζεζε ζπλεξγαζίαο θαη πξνζθνξάο είκαζηε θνληά ζηελ απηνδηνίθεζε
θαη πηζηεύνπκε όηη όινη ππεξεηνύκε ηνλ ίδην ζηόρν. ηόρνο καο είλαη ε δεκηνπξγία
αλζξώπηλσλ θνηλσληώλ θαη ε νινθιήξσζε ησλ βαζηθώλ ππνδνκώλ θάζε πεξηνρήο.
Μόλν έηζη κπνξνύκε λα κηιάκε γηα αλάπηπμε ζηελ πξάμε, κόλν έηζη γηλόκαζηε
ρξήζηκνη γηα ηνλ ηόπν θαη ηνπο αλζξώπνπο ηνπ».
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