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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΣΗΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΤΘΕΙΑ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΤΛΟΤ ΝΕΣΟΡΟ
ε ηειηθή θάζε κπαίλεη ε έγθξηζε ηνπ ρεδίνπ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο
Αλνηθηήο Πόιεο (ΥΟΟΑΠ) ηνπ Δήκνπ Πύινπ Νέζηνξνο Μεζζελίαο κεηά ηε
ζύζθεςε πνπ έγηλε ζηελ Σξίπνιε παξνπζία ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο
Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Ινλίνπ θ. Σάζνπ
Απνζηνιόπνπινπ.
ηε ζύζθεςε απηή ζπδεηήζεθαλ αλαιπηηθά ηα δεηήκαηα εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ,
θαζώο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη θπξίσο ζηηο κειέηεο γεσινγηθήο
θαηαιιειόηεηαο. Παξόληεο ζηε ζύζθεςε ήηαλ ν Δήκαξρνο Πύινπ Νέζηνξνο θ.
Δεκήηξεο Καθαληάξεο, θαζώο θαη νη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο ηεο Απνθεληξσκέλεο
Δηνίθεζεο θαη ηνπ Δήκνπ πνπ εκπιέθνληαη ζηε κειέηε θαη ηελ πξνώζεζε ηνπ
ζρεδίνπ.

Σόζν ν Γεληθόο Γξακκαηέαο θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο όζν θαη ν Δήκαξρνο Πύινπ
Νέζηνξνο θ. Δεκήηξεο Καθαληάξεο κεηά ην ηέινο ηεο ζύζθεςεο δήισζαλ
ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ θαη εμέθξαζαλ ηελ άπνςε όηη ην ζρέδην ζα
έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ θαη ζα κπεη πιένλ ζηελ ηειηθή
επζεία γηα ηελ έγθξηζε θαη ηελ πινπνίεζή ηνπ.
«Πξνζπαζνύκε θαζεκεξηλά λα αληηκεησπίζνπκε ηα όπνηα ηερληθά πξνβιήκαηα
πξνθύπηνπλ ζε ηέηνηνπ είδνπο ζεκαληηθέο κειέηεο πνπ ζα δώζνπλ νηθηζηηθέο αλάζεο
ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Γηα ηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε ζέκαηα πνπ έρνπλ λα
θάλνπλ κε γεληθά πνιενδνκηθά ζρέδηα Δήκσλ θαζώο θαη ζρέδηα νηθηζηηθήο αλάπηπμεο
πεξηνρώλ βξίζθνληαη πάληα ζε πξνηεξαηόηεηα δηόηη μέξνπκε πνιύ θαιά ηη ζεκαίλνπλ
απηά ηα έξγα γηα ηνπο πνιίηεο αιιά θαη γηα ηνπο θαιιηθξαηηθνύο Δήκνπο», δήισζε ν
Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Δπηηθήο
Ειιάδαο θαη Ινλίνπ θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο.

