ΕΕΛΛΛΛΗ
ΗΝ
ΝΙΙΚΚΗ
Η ΔΔΗ
ΗΜ
ΜΟ
ΟΚΚΡΡΑΑΣΣΙΙΑΑ
ΑΑΠ
ΠΟ
ΟΚΚΕΕΝ
ΝΣΣΡΡΩ
ΩΜ
ΜΕΕΝ
ΝΗ
Η ΔΔΙΙΟ
ΟΙΙΚΚΗ
ΗΗ
Η
Π
ΠΕΕΛΛΟ
ΟΠ
ΠΟ
ΟΝ
ΝΝ
ΝΗ
ΗΟ
ΟΤΤ –– ΔΔΤΤΣΣ.. ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ && ΙΙΟ
ΟΝ
ΝΙΙΟ
ΟΤΤ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ
Πάηξα

ηει.: 2610-490335-6
fax: 2610-490359
e-mail: press@apd-depin.gov.gr

Σξίπνιε ηει.:2713-601007
fax: 2710-232383
e-mail: presstrip@apd-depin.gov.gr
Κέξθπξα ηει.:26613-61597
fax: 26610-44424
Πάηξα, 27-12-2012
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

Μανώληρ Αγγελάκαρ: Το Αγπίνιο διαθέηει, πλέον,
ένα ζοβαπό επγαλείο ανάπηςξηρ
Σν νινθιεξσκέλν Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην (ΓΠ) Αγξηλίνπ ππέγξαςε ζήκεξα ην
πξσί ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ – Δπη.
Ειιάδαο & Ινλίνπ Μανώληρ Αγγελάκαρ, παξνπζία ηνπ Δεκάξρνπ Αγξηλίνπ Παύλος
Μοζσολιού, ηνπ Γεληθνύ Δ/ηε Υσξνηαμηθήο & Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο Σάκη
Παναγιωηόποςλος θαη ηνπ Δ/ηε ηεο ΠΕΥΩΥ Γιάννη Τζακαπέζηος.
ε δήισζή ηνπ, ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή, ν θ. Αγγελάκαρ αλέθεξε όηη αηζζάλεηαη
ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνο, γηαηί ηέζζεξηο κόιηο κήλεο κεηά ηελ αλάιεςε ηεο ζέζεο ηνπ
Γεληθνύ Γξακκαηέα θαηάθεξε, κε ηελ ζπλδξνκή θαη ηελ εξγώδε πξνζπάζεηα ησλ
ππεξεζηώλ ηεο Α.Δ. θαζώο θαη ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
θαη ηνπ θξάηνπο, λα θέξεη εηο πέξαο έλα ζεκαληηθό έξγν, πνπ ρξόληδε γηα πεξίπνπ κηα
δεθαεηία.

«Τν Αγξίλην, κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ΓΠΣ, δηαζέηεη, πιένλ, έλα ζνβαξό εξγαιείν
αλάπηπμεο, αθνύ ηώξα νξηνζεηνύληαη νη ρξήζεηο γεο, έηζη ώζηε θάζε ελδηαθεξόκελνο
επελδπηήο κπνξεί λα γλωξίδεη, εθ ηωλ πξνηέξωλ, πνύ πξέπεη λα επελδύζεη ζύκθωλα
κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξόθεηηαη λα αλαπηύμεη», πξόζζεζε ν Γεληθόο Γξακκαηέαο.
Καηέιεμε δε, όηη ην παξάδεηγκα ηνπ Δήκνπ Αγξηλίνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ θαη νη
άιινη δήκνη, πνπ ππνιείπνληαη ζε παξόκνην ζρεδηαζκό, γηαηί είλαη αλεπίηξεπην
Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα λα «ζέξλνληαη», αλνινθιήξσηα, κεηαμύ ησλ ππεξεζηώλ
γηα ρξόληα, κε απνηέιεζκα λα ράλνληαη ζεκαληηθνί πόξνη από ηα ΕΠΑ.
Από ηελ πιεπξά ηνπ, ν Δήκαξρνο Αγξηλίνπ, αθνύ επραξίζηεζε ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα
γηαηί θαηελόεζε εμ’ αξρήο ηε ζεκαζία θαη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ παξέρεη ην ΓΠ γηα ηελ
πόιε ηνπ Αγξηλίνπ θαη ην νινθιήξσζε, κε πξνζσπηθό αγώλα, ζε ζύληνκν ρξνληθό
δηάζηεκα, ηόληζε όηη απηνί νη ζρεδηαζκνί είλαη απαξαίηεην λα μεθηλνύλ θαη λα
νινθιεξώλνληαη γξήγνξα, γηαηί ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε, όηαλ θαηαθέξλνπλ λα
ηειεζθνξήζνπλ, είλαη πιένλ αλεπίθαηξνη.
Αλέθεξε δε θαη κε ηελ ηδηόηεηά ηνπ σο πξόεδξνο ηεο ΠΕΔ Δπη. Ειιάδαο όηη ηα Γεληθά
Πνιενδνκηθά ρέδηα θαη νη Υσξηθέο Οηθηζηηθέο Οξγαλώζεηο Αλνηρηήο Πόιεο
(ΥΟΟΑΠ) πξέπεη λα νινθιεξσζνύλ άκεζα ζε όινπο ηνπο δήκνπο, γηαηί κόλνλ έηζη,
εθηόο ηεο αλάπηπμεο, ζα κπνξεί ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε λα δηαζέηεη ζεκαληηθά
εξγαιεία θαηά ησλ πνιενδνκηθώλ παξαβάζεσλ θαη ηεο απζαίξεηεο δόκεζεο, θπξίσο
ζε πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ θάινπο.
Επηζεκαίλεηαη, όηη εθηόο ηνπ ΓΠ Αγξηλίνπ, ήδε, κεηά από ελέξγεηεο ηεο
Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, εληάρζεθαλ ζηα ΕΠΑ ηα ΓΠ ηνπ πξώελ δήκνπ
Θεζηηαίσλ (πνπ πιένλ αλήθεη ζην δήκν Αγξηλίνπ) θαη ηνπ δήκνπ Αλαθηνξίνπ, πξνο
ηελ
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