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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΣΟ ΚΡΑΝΙΓΙ Η ΠΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΜΔΣΑΞΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΤΘΔΣΗΗ ΔΚΚΡΔΜΩΝ
ΤΠΟΘΔΔΩΝ
Έλα πεξηθεξεηαθό Γήκν ηεο Αξγνιίδαο, ην Γήκν Δξκηνλίδαο, επέιεμε ε
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ-Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ γηα λα
μεθηλήζεη

ηνλ

θύθιν
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ππνζέζεσλ

κε

ηε

ζύλαςε

πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ κεηαμύ ησλ νξγαληζκώλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.
Πξόθεηηαη γηα κία ζπκβνιηθή θίλεζε πνπ δείρλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα ηζόξξνπε αλάπηπμε όισλ ησλ πεξηνρώλ, θαζώο θαη
ηελ απόθαζή ηεο λα "θιείζεη" όιεο ηηο εθθξεκόηεηεο ηνπ παξειζόληνο.
ηα πιαίζηα απηήο ηεο πνιηηηθήο, πνπ αξρηθά είρε ζπκθσλεζεί κε όινπο ηνπο
Γεκάξρνπο, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο βξέζεθε ρζεο ζην
Κξαλίδη θαη ππέγξαςε ηελ πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε κεηαμύ ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο θαη ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο.

Από ηελ πιεπξά ηνπ Γήκνπ ηε ζύκβαζε ππέγξαςε ν Γήκαξρνο Δξκηνλίδαο θ.
Γεκήηξεο Κακηδήο, ν νπνίνο εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ ηόζν γηα ηελ άκεζε
πινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ θ. Απνζηνιόπνπινπ όζν θαη γηα ην γεγνλόο όηη ε
έλαξμε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο έγηλε από ην Γήκν ηνπ.
Παξνπζία όισλ ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηαθώλ παξαγόλησλ εμεηάζηεθε ε ιίζηα
κε ηηο 75 εθθξεκόηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη
δηαρείξηζεο πδάησλ θαη δξνκνινγήζεθαλ ιύζεηο γηα ηε νξηζηηθή δηεπζέηεζή ηνπο.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη κεηά από πξόηαζε ηνπ Γεκάξρνπ Δξκηνλίδαο ζα
εμεηαζηεί ε ππαγσγή ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ζε εηδηθό θαζεζηώο δηαρείξηζεο ησλ
πδάησλ, αθνύ ην πξόβιεκα έιιεηςεο πόζηκνπ λεξνύ είλαη κεγάιν ζηελ ελ ιόγσ
πεξηνρή θαη ην πξόβιεκα ρξήδεη άκεζεο αληηκεηώπηζεο.
Η ζπλεξγαζία ησλ δύν θνξέσλ (Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη Γήκνπ)
ζπκθσλήζεθε λα γίλεη ζε ηξία ζηάδηα: 1) ζηελ εμέηαζε ησλ θαθέισλ ησλ εθθξεκώλ
ππνζέζεσλ, 2) ζηε δηακόξθσζε εηδηθήο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ ζηελ
πεξηνρή θαη 3) ζηε ζπγθξόηεζε θνηλήο επηηξνπήο γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ
λνκηκόηεηαο ζε ζέκαηα πδάησλ θαη γεληθόηεξα ζε δεηήκαηα πεξηβάιινληνο.
Ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο ζην Κξαλίδη, ν
Γεληθόο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Γπηηθήο Διιάδαο
θαη Ινλίνπ θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο δήισζε: "Ξεθηλάκε ηελ πξνζπάζεηα λα
θιείζνπκε ηελ πόξηα ζηα πξνβιήκαηα ηνπ παξειζόληνο θαη λα θάλνπκε όινη καδί κηα
λέα αξρή. Οη θαηξνί πνπ δηαλύνπκε απαηηνύλ ζπλεξγαζία θαη ζπζηξάηεπζε όισλ ησλ
δπλάκεσλ. Δίκαζηε απνθαζηζκέλνη λα ζέζνπκε ηηο βάζεηο πξνθεηκέλνπ ε αλάπηπμε
λα γίλεη πξάμε ζηνλ ηόπν καο θαη νη πνιίηεο λα εμππεξεηνύληαη άκεζα από ηηο
ηνπηθέο αιιά θαη από ηηο θεληξηθέο θξαηηθέο ππεξεζίεο. Απηό πνπ έγηλε ζην Γήκν
Δξκηνλίδαο ζα ζπλερηζηεί θαη κε ηνπο ππόινηπνπο Γήκνπο, αθνύ απαξαίηεηε
πξνϋπόζεζε γηα λα ζπλερίζνπκε είλαη ε δηεπζέηεζε ησλ εθαηνληάδσλ εθθξεκώλ
ππνζέζεσλ πνπ θιεξνλνκήζακε από ην παξειζόλ. Πηζηεύσ όηη όινη καδί κπνξνύκε
θαη ζα ηα θαηαθέξνπκε".

