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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΕΠΙΚΕΦΕΙ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΧΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ
ΣΑΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙΥΑΛΙΑ ΣΟΤ Ν.
ΜΕΗΝΙΑ
Δηαδνρηθέο επηζθέςεηο ζηνπο Δήκνπο Σξηθπιίαο θαη Οηραιίαο ηνπ Ν. Μεζζελίαο
πξαγκαηνπνίεζε ζήκεξα (27/1/2012) ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο
Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Ινλίνπ θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο.
ηόρνο ησλ επηζθέςεσλ ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ήηαλ λα ελεκεξσζεί από θνληά γηα
ηα πξνβιήκαηα ησλ πεξηνρώλ απηώλ θαη λα έρεη επαθέο κε ηνπο Δεκάξρνπο, αιιά
θαη κε άιινπο ηνπηθνύο θνξείο.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ ν θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο ζπδήηεζε δηεμνδηθά
κε ηνπο Δεκάξρνπο Σξηθπιίαο θ. Κώζηα Κόιιηα θαη Οηραιίαο θ. Φίιηππν Μπάκε γηα
θιέγνληα δεηήκαηα αξκνδηόηεηαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο. Παξάιιεια
ζπληνλίζηεθε θαιύηεξα ε δηεπζέηεζε εθθξεκώλ ππνζέζεσλ ησλ δύν Δήκσλ κε ηε

ζύλαςε πξνγξακκαηηθώλ θαη εθηειεζηηθώλ ζπκβάζεσλ κεηαμύ ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ
ππεξεζηώλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο.
Ιδηαίηεξε αλαθνξά έγηλε ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ, αιιά
θαη ζε ζέκαηα πξνώζεζεο αλαπηπμηαθώλ έξγσλ ζηνπο δύν Μεζζεληαθνύο Δήκνπο.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο
ζπλόδεπαλ ζηηο παξαπάλσ επηζθέςεηο ν Γεληθόο Δηεπζπληήο Υσξνηαμηθήο θαη
Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο θ. Δηνλύζηνο Παλαγησηόπνπινο, ν Δηεπζπληήο Δηαρείξηζεο
Τδάηηλσλ Πόξσλ θ. Λενλάξδνο Σεληαθόο θαη άιινη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο.
Αλαθεξόκελνο ζηηο επηζθέςεηο ζηελ Κππαξηζζία θαη ζην Μειηγαιά ν Γεληθόο
Γξακκαηέαο θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο ηόληζε όηη ζπλερίδεηαη ε πξνζπάζεηα
θαηαγξαθήο αιιά θαη επίιπζεο όισλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη
«θαιιηθξαηηθνί» Δήκνη.
«Σέηνηεο επηηόπηεο επηζθέςεηο θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο καο δίλνπλ ηελ επθαηξία λα θαηαλνήζνπκε πεξηζζόηεξν ηα ηνπηθά
πξνβιήκαηα, λα αθνπγθξαζηνύκε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη λα ζπλεξγαζηνύκε
θαιύηεξα γηα ηελ επίιπζε ησλ κεγάισλ αιιά θαη ησλ θαζεκεξηλώλ πξνβιεκάησλ
ησλ πνιηηώλ. Παξάιιεια ζέινπκε λα δείμνπκε όηη ην θξάηνο είλαη δίπια ζηελ
απηνδηνίθεζε θαη παξακέλεη αξσγόο ησλ πξνζπαζεηώλ πνπ γίλνληαη ζηνπο Δήκνπο
γηα αλάπηπμε θαη επεκεξία. Πξνζσπηθά δειώλσ όηη εγώ θαη νη ππεξεζίεο ηεο
Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, πνπ έρσ ηελ ηηκή λα δηνηθώ, ζα είκαζηε πάληα δίπια
ζηνπο αλζξώπνπο ηεο απηνδηνίθεζεο, δίπια ζηνπο πνιίηεο. ε απηή ηελ θνηλή
πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη δελ ππάξρνπλ αληίπαινη, αληίπαινη όισλ καο είλαη ηα
πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ δίπια καο. ηόρνο παξακέλεη πάληα ν ίδηνο θαη δελ είλαη
άιινο από ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ηε δεκηνπξγίαο
θαιύηεξσλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο γηα ηνπο πνιίηεο", δήισζε ν Γεληθόο Γξακκαηέαο
Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Ινλίνπ θ. Σάζνο
Απνζηνιόπνπινο.
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