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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΣΟ ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ θ. ΣΑΟ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ
ην Δήκν Μεζζήλεο βξέζεθε ρζεο (29/9/11) ν Γεληθόο Γξακκαηέαο
Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Ινλίνπ θ. Σάζνο
Απνζηνιόπνπινο ζπλνδεπόκελνο από ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο κε αθνξκή ηελ
ππνγξαθή πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κε ην Δήκαξρν θ. ηάζε Αλαζηαζόπνπιν γηα
ηε δηεπζέηεζε εθθξεκώλ ππνζέζεσλ πνιηηώλ ηνπ Δήκνπ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο
θαη πδάησλ.
Η δηαδηθαζία εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο πξσηνβνπιίαο πνπ έρεη πάξεη ε
Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε γηα ηε ζύλαςε πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ κε όινπο
ηνπο Δήκνπο πξνθεηκέλνπ λα θιείζνπλ ππνζέζεηο πνπ γηα πνιιά ρξόληα βξίζθνληαλ
θνιιεκέλεο ζηα γξαλάδηα ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Όπσο είπε ραξαθηεξηζηηθά ν Γεληθόο
Γξακκαηέαο θ. Απνζηνιόπνπινο, είλαη απαίηεζε ηεο θνηλσλίαο λα έξζεη ην θεληξηθό
θξάηνο ζηελ πεξηθέξεηα θαη λα ιύζεη ηα πξνβιήκαηα ησλ πνιηηώλ αιιά θαη ηεο
απηνδηνίθεζεο.

Αλαθεξόκελνο ζηελ πξσηνβνπιία ζύλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο
ζπλεξγαζίαο κε ην Δήκν Μεζζήλεο, ζρεηηθά κε ηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο θαη
επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ, ν θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο δήισζε όηη ζπλνιηθά ζα
εμεηαζηνύλ 49 θάθεινη κε αηηήκαηα πνιηηώλ θαη αλακέλεηαη ζε ζύληνκν ρξνληθό
δηάζηεκα λα δηεπζεηεζνύλ όιεο νη ππνζέζεηο.
Σελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ πξνώζεζε ησλ δηαδηθαζηώλ δηεπζέηεζεο ησλ
ππνζέζεσλ ηνπ Δήκνπ ηνπ εμέθξαζε ν Δήκαξρνο Μεζζήλεο θ. Αλαζηαζόπνπινο ν
νπνίνο ζηνλ ραηξεηηζκό ηνπ δήισζε ηδηαίηεξα επηπρήο πνπ ππνδέρζεθε ην Γεληθό
Γξακκαηέα ζην Δεκαξρείν αθνύ, όπσο είπε, απνηειεί ηηκή γηα ην Δήκν πνπ ν θ.
Απνζηνιόπνπινο είλαη δεκόηεο Μεζζήλεο.
Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο θαη από ηηο δύν πιεπξέο,
ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, παξνπζία ηνπ Δεκάξρνπ,
ζπλαληήζεθε κε ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ θαη είρε κία νπζηαζηηθή
ζπδήηεζε γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο.
Η επίζθεςε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ζην Δήκν Μεζζήλεο νινθιεξώζεθε κε
ηε ζύζθεςε πνπ έγηλε γηα ηα δαζηθά ζέκαηα κε ηε ζπκκεηνρή ππεξεζηαθώλ
παξαγόλησλ θαη ζηειερώλ ησλ ηνπηθώλ δαζαξρείσλ.
Μηιώληαο ζηα ηνπηθά Μ.Μ.Ε. ηεο Μεζζελίαο ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο
Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Ινλίνπ θ. Σάζνο
Απνζηνιόπνπινο δήισζε: "πλερίδνπκε κε ακείσηε έληαζε ην έξγν καο πνπ δελ
είλαη άιιν από ην λα ζπάζνπκε ηε γξαθεηνθξαηία, λα αιιάμνπκε ην αζελνθεληξηθό
θξάηνο θαη λα έξζνπκε πην θνληά ζηνπο πνιίηεο ηεο πεξηθέξεηαο. ηόρνο ηεο
Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο είλαη λα θάλεη πην εύθνιε ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ
πνιηηώλ θαη λα γίλεη αξσγόο ησλ πξνζπαζεηώλ γηα αλάπηπμε πνπ θάλεη ε
απηνδηνίθεζε. Ξέξνπκε όηη ηα πξνβιήκαηα είλαη πνιιά θαη κεγάια, πηζηεύνπκε όκσο
όηη κε δνπιεηά, κε ζπλεξγαζία θαη κε θαιή δηάζεζε κπνξνύκε όινη καδί λα ηα
αληηκεησπίζνπκε".

Φσηνγξαθηθό Τιηθό

Τπνγξαθή Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο

Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο κε ην Δήκαξρν θαη ηνπο επηθεθαιείο ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ

πλάληεζε Γεληθνύ Γξακκαηέα κε εθπξνζώπνπο Δαζαξρείσλ

