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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΚΕΦΗ ΓΙΑ ΣΟ .Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΑΝΣΙΡΡΙΟΤ
Η εμεηδίθεπζε πηπρώλ ηνπ ρεδίνπ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο
Πόιεο (.Υ.Ο.Ο.Α.Π.) Αληηξξίνπ θαη ε επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ ηειηθή ηνπ
έγθξηζε ήηαλ ην ζέκα ζύζθεςεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηεο
Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Ινλίνπ ζηελ Πάηξα.
πκκεηείραλ ν Γεληθόο Γξακκαηέαο θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο, ν Δήκαξρνο
Ναππαθηίαο θ. Γηάλλεο Μπνπιέο, ν πξώελ Δήκαξρνο Αληηξξίνπ θ. Γηώξγνο Κνινβόο,
ν επηθεθαιήο ηεο νκάδαο κειέηεο θ. Αιέμαλδξνο Παληαδήο θαη ππεξεζηαθνί
παξάγνληεο.
ηηο ελαξθηήξηεο παξαηεξήζεηο ηνπ ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο
Δηνίθεζεο επαλέιαβε όηη ην .Υ.Ο.Ο.Α.Π. Αληηξξίνπ ελδηαθέξεη θαηά πξνηεξαηόηεηα,
θαζώο πεξηιακβάλεη ην πξώελ εξγνηάμην ηεο Γέθπξαο, γηα ην νπνίν ππάξρεη πνιηηηθή
απόθαζε λα αμηνπνηεζεί. Σόληζε όηη πξέπεη άκεζα λα πξνρσξήζνπκε θαη λα δνζνύλ
ιύζεηο, αθνύ δελ γίλεηαη λα επηκέλνπκε ζε γξαθεηνθξαηηθέο αγθπιώζεηο θαη

λνκηθίζηηθα πξνζρήκαηα, όηαλ επελδπηηθά ζρέδηα δηζεθαηνκκπξίσλ κέλνπλ ζηα
ζπξηάξηα. Από ηελ πιεπξά ηνπ, ν Δήκαξρνο Ναππαθηίαο επραξίζηεζε ηνλ θ.
Απνζηνιόπνπιν γηα ην πξνζσπηθό ηνπ ελδηαθέξνλ θαη γηα ηελ έκπξαθηε βνύιεζή
ηνπ λα πξνρσξήζεη έλα ζέκα πνπ δπζηπρώο έρεη ρξνλίζεη.
ηε ζπλέρεηα έγηλε δηεμνδηθή ζπδήηεζε επί ηεο κειέηεο .Υ.Ο.Ο.Α.Π. θαη
αλαπηύρζεθαλ ηα ζεκεία πξνβιεκαηηζκνύ ησλ Δηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη
Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ Δπηηθήο Ειιάδαο. Αθνύ επηηεύρζεθε λα αξζνύλ δηαδηθαζηηθά
πξνζθόκκαηα θαη λα δηεπζεηεζνύλ πξνϋπάξρνπζεο παξεμεγήζεηο, ζπδεηήζεθαλ
παξάκεηξνη ηνπ ρεδίνπ πνπ πξέπεη λα επηθαηξνπνηεζνύλ κε ζηόρν ηελ πξνώζεζε
κε δηαδηθαζία fast track ηεο ηνπξηζηηθήο επέλδπζεο ζηελ εξγνηαμηαθή δώλε θαη ηελ
εγγύεζε ηεο ηζόξξνπεο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο.
ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεηαη ώζηε λα επηιπζνύλ ρσξνηαμηθέο θαη
πνιενδνκηθέο εθθξεκόηεηεο εηώλ, ζηόρνο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο είλαη εληόο
ηνπ επόκελνπ δηαζηήκαηνο λα ππνγξαθνύλ ηα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα Αγξηλίνπ
θαη Παηξώλ, θαζώο θαη λα νινθιεξσζεί ην .Υ.Ο.Ο.Α.Π. Αληηξξίνπ.

