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Ζϊκυνθοσ, 17-2-2011

Επύςκεψη Γενικού Γραμματϋα Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ ςτη Ζϊκυνθο
Ση Ζϊκυνθο επιςκϋφθηκε ο Γραμματϋασ τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ
Πελοποννόςου-Δυτικόσ Ελλϊδοσ και Ιονύου κ. Σϊςοσ Αποςτολόπουλοσ το
διόμερο 16-17 Υεβρουαρύου. Κατϊ την διϊρκεια τησ επύςκεψόσ του ςυμμετεύχε
ςε ςύςκεψη για την πορεύα των ϋργων του Ε..Π.Α. και εύχε ιδιαύτερεσ
ςυναντόςεισ με τον Γραμματϋα τησ Περιφϋρειασ Ιόνιων Νόςων κ. πύρο πύρου,

το Δόμαρχο Ζακυνθύων κ. τϋλιο Μποζύκη και τον Διοικητό του Νοςοκομεύου
Ζακύνθου κ. Γιϊννη Κομιώτη.

Σο απόγευμα τησ Σετϊρτησ 16 Υεβρουαρύου, ϋπειτα από πρωτοβουλύα του
Περιφερειϊρχη κ. πύρου πύρου, πραγματοποιόθηκε ςτα γραφεύα τησ
Περιφϋρειασ

ςύςκεψη για την πορεύα των ϋργων ςτη Ζϊκυνθο. Ο κ.

Αποςτολόπουλοσ ενημϋρωςε

τουσ παρευριςκομϋνουσ για τισ εξελύξεισ που

υπϊρχουν, ενώ ϊκουςε τισ παρατηρόςεισ των εκπροςώπων τησ Περιφϋρειασ και
του Δόμου Ζακυνθύων για τα υφιςτϊμενα προβλόματα.
τη ςύςκεψη ςυμμετεύχαν, εκτόσ από τον κ. πύρου, ο Αντιπεριφερειϊρχησ
Ζακύνθου κ. Διονύςησ Μυλωνϊσ, ο Θεματικόσ Αντιπεριφερειϊρχησ κ. Ηλύασ
Μαλιϊσ, ο Δόμαρχοσ Ζακυνθύων κ. τϋλιοσ Μποζύκησ, ο πρόεδροσ του Δημοτικού
υμβουλύου κ. Γιώργοσ Αρμϋνησ, οι Αντιδόμαρχοι κ.κ. Παναγιώτησ Κολύρησ και
Διονύςησ Κυβετόσ, ο Πρόεδροσ τησ Δημοτικόσ Επιχεύρηςησ Ύδρευςησ
Αποχϋτευςησ κ. Παναγιώτησ Αβρϊμησ, ο πρόεδροσ του Υορϋα Διαχεύριςησ
τερεών Αποβλότων κ. Ανδρϋασ Ξϋνοσ, καθώσ και Περιφερειακού και Δημοτικού

ςύμβουλοι. υμμετεύχαν επύςησ εκπρόςωποι των τεχνικών υπηρεςιών τησ
Περιφϋρειασ και ςτελϋχη τησ Ενδιϊμεςησ Διαχειριςτικόσ Αρχόσ.
Μιλώντασ ςτην αρχό τησ ςύςκεψησ ο κ. Αποςτολόπουλοσ αναφϋρθηκε ςτην
αποςτολό τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Πελοποννόςου-Δυτικόσ Ελλϊδασ και
Ιονύου και τόνιςε ότι πρόκειται για μια αποκεντρωμϋνη διούκηςη του Κρϊτουσ
με προοριςμό να ςτηρύξει την αιρετό Περιφϋρεια και τουσ Δόμουσ, ώςτε να
δημιουργόςουν καλϋσ και προςιτϋσ υπηρεςύεσ που θα εξυπηρετούν τον πολύτη.
Ο κ. Αποςτολόπουλοσ κατόπιν παρουςύαςε ςτουσ παρευριςκομϋνουσ τον
αναλυτικό πύνακα των ϋργων του Ε..Π.Α. για τη Ζϊκυνθο. ύμφωνα με την
τελευταύα καταγραφό επτϊ ϋργα παραμϋνουν ενταγμϋνα και υπολεύπονται
διϊφορεσ εργαςύεσ για την ολοκλόρωςό τουσ, ενώ δύο από αυτϊ ϋχουν
απορριφθεύ και, προκειμϋνου να επανενταχθούν, απαιτεύται πλϋον πρόταςη από
τουσ αρμόδιουσ φορεύσ
υγκεκριμϋνα τα ενταχθϋντα ϋργα εύναι:
1. «Δρόμοσ Αλυκϋσ - Ξύγκια»: νϋο ϋργο, με φορϋα την Περιφερειακό
Αυτοδιούκηςη, το οπούο εντϊχθηκε ςτισ 26-3-2009 με προώπολογιςμό 3.685.000
€.
2. «Οδικό Αςφϊλεια Ζακύνθου»: νϋο ϋργο, με φορϋα την Περιφερειακό
Αυτοδιούκηςη. Εντϊχθηκε ςτισ 26-3-2009, με προώπολογιςμό 4.290.000 €.
3. «Αξιοπούηςη νϋων γεωτρόςεων περιοχόσ Κερύου», μεταφερθϋν από Γ΄
Περιφερειακό Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) ϋργο, με φορϋα το ύνδεςμο
Ύδρευςησ Νομού. Εντϊχθηκε ςτισ 26-8-2010, με προώπολογιςμό 1.955.266 €.
4. «Θϋατρο Ζακύνθου»: μεταφερθϋν από Γ΄ Π.Ε.Π. ϋργο, με φορϋα τον τ. Δόμο
Ζακυνθύων, το οπούο εντϊχθηκε ςτισ 18-6-2010 με προώπολογιςμό 5.643.286 €.
τισ 17-2-2011 ϋγινε νϋα ϋναρξη εργαςιών.
5. «Εξοπλιςμόσ Φιλαρμονικών»: νϋο ϋργο, με φορϋα την Περιφερειακό
Αυτοδιούκηςη. Εντϊχθηκε ςτισ 25-9-2009 με προώπολογιςμό 350.000 €.

6. «Δημιουργύα πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρεύου ςτισ Βολύμεσ»:
μεταφερθϋν από Γ΄ Π.Ε.Π. ϋργο με φορϋα την 6η Διούκηςη Τγειονομικών
Περιφερειών. Εντϊχθηκε ςτισ 11-6-2009 με προώπολογιςμό 1.046.350 €.
7. «Μελϋτη, καταςκευό Νοςοκομεύου Ζακύνθου»: «ϋργο - γϋφυρα», με
φορϋα την Δημόςια Επιχεύρηςη Ανϋγερςησ Νοςηλευτικών Μονϊδων. Εντϊχθηκε
ςτισ 31-5-2010 με προώπολογιςμό 12.862.528.
τη ςυνϋχεια τησ ςυζότηςησ, ο Γενικόσ Γραμματϋασ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ
και ο Περιφερειϊρχησ κατϋγραψαν τισ προτϊςεισ που εξϋθεςαν οι εκπρόςωποι
του Δόμου όςον αφορϊ τα ϋργα ύδρευςησ και διαχεύριςησ ςτερεών αποβλότων.
υγκεκριμϋνα ζητόθηκε η επιτϊχυνςη των διαδικαςιών ϋκδοςησ μελετών
περιβϊλλοντικών επιπτώςεων από την Περιφϋρεια για την δημιουργύα του νϋου
Φ.Τ.Σ.Τ. και η αντικατϊςταςη του κεντρικού αγωγού ύδρευςησ του νηςιού με
χρηματοδότηςη του Ε..Π.Α. Ο Περιφερειϊρχησ Ιονύων Νόςων κατϋθεςε
πρόταςη για χρηματοδότηςη ϋργου που θα αφορϊ την ολοκλόρωςη των
εγκαταςτϊςεων τησ μαρύνασ ςτην πόλη, προκειμϋνου αυτό να καταςτεύ
λειτουργικό και αξιοποιόςιμη.
Σο πρωύ τησ Πϋμπτησ 17 Υεβρουαρύου ο Γενικόσ Γραμματϋασ τησ
Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ επιςκϋφθηκε κρατικϋσ υπηρεςύεσ, ενώ εύχε
ιδιαύτερη ςυνϊντηςη με το Δόμαρχο Ζακυνθύων κ. τϋλιο Μποζύκη και τον
διοικητό του Νοςοκομεύου κ. Γιϊννη Κομιώτη.
Πριν από την αναχώρηςό τουσ, οι κ.κ. Αποςτολόπουλοσ και πύρου ϋδωςαν
ςυνϋντευξη τύπου ςτουσ εκπροςώπουσ των τοπικών μϋςων ενημϋρωςησ ςτα
γραφεύα τησ Περιφϋρειασ .

