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ηελ ζπλεδξίαζε ηεο Π.Δ.Γ. Γπηηθήο Διιάδαο ζπκκεηείρε ζήκεξα, ην κεζεκέξη, ν
Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ – Γπη. Διιάδαο
& Ινλίνπ Μαλώιεο Αγγειάθαο, κεηά από πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ
δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύζθεςεο, νη παξεπξηζθόκελνη δήκαξρνη ελεκέξσζαλ ηνλ
Γεληθό Γξακκαηέα γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ από ηελ γξαθεηνθξαηία
ζηελ επίιπζε ζεκάησλ άκεζεο πξνηεξαηόηεηαο, θαζώο θαη ηηο δπζθνιίεο θάιπςεο
ησλ αλαγθώλ ησλ δήκσλ από ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ πόξσλ. Σνλ πιεξνθόξεζαλ,
επίζεο, γηα ην ζεκαληηθό ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ πεξηνρή,
θαζώο θαη γηα ην κεγάιν πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηα εγγεηνβειηησηηθά έξγα,
ιόγσ ησλ ζπζηεκαηηθώλ θινπώλ ησλ πιηθώλ ηνπο.

Απεπζπλόκελνο πξνο ηνπο δεκάξρνπο, ν θ. Αγγειάθαο αλέθεξε ηηο δπζθνιίεο πνπ
ππάξρνπλ, ιόγσ ησλ ζπγθπξηώλ, ζηελ άκεζε αληαπόθξηζε ηνπ θξάηνπο γηα ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ ηνπο θαη ηνπο δήηεζε λα αλαπξνζαξκόζνπλ ηηο
πξνηεξαηόηεηέο ηνπο, βάζεη ησλ ζεκεξηλώλ νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ. Σνπο παξόηξπλε
δε λα πξνρσξήζνπλ άκεζα ζηελ εμεύξεζε λέσλ, θαηλνηόκσλ επηρεηξεκαηηθώλ
δξάζεσλ, πξνο ηελ θαηεύζπλζε αύμεζεο ησλ εζόδσλ ηνπο. Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο
δήηεζε, επίζεο, θάζε δήκαξρνο λα ππνδείμεη από έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα πνπ
αληηκεησπίδεη ν δήκνο ηνπ, ώζηε απηό λα ηεζεί ζε δηαδηθαζία fast track, πξνο επίιπζή
ηνπ από ηηο ππεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.
Σέινο, ππνγξάκκηζε ηελ αλαγθαηόηεηα λα αληηκεησπηζηνύλ ηα πξνβιήκαηα πνπ
έρνπλ πξνθύςεη από ηνλ πξόρεηξν θαη γξήγνξν ζρεδηαζκό ηνπ Καιιηθξάηε,
ελεκεξώλνληαο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπλεδξίαζε γηα ηελ πξόζεζε ηεο
θπβέξλεζεο λα θέξεη, ζύληνκα, πξνο ςήθηζε ζηε Βνπιή ζρέδην λόκνπ, κε ην νπνίν
ζα αληηκεησπίδνληαη νη όπνηεο δπζιεηηνπξγίεο. Γηα ην ζθνπό απηό, άιισζηε, κε
πξσηνβνπιία ηνπ ππνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, έρεη μεθηλήζεη δηάινγνο κε όινπο ηνπο
εκπιεθόκελνπο θνξείο θαη έρνπλ δεηεζεί θαη νη απόςεηο ησλ δεκάξρσλ, γηα ηελ
αξηηόηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Α΄θαη Β΄βαζκνύ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.

