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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΤΝΑΝΣΗΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΑΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕ ΣΟ
ΔΗΜΑΡΥΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΝΙΚΑ
Με ην Δήκαξρν Καιακάηαο θαη πξόεδξν ηεο Πεξηθεξεηαθήο Έλσζεο Δήκσλ
ηεο Πεινπνλλήζνπ θ. Παλαγηώηε Νίθα ζπλαληήζεθε ρζεο (29/9/11) ην κεζεκέξη ν
Γεληθόο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Δπηηθήο Ειιάδαο
θαη Ινλίνπ θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο.
Η ζπλάληεζε έγηλε ζην Δεκνηηθό Μέγαξν ηεο Μεζζεληαθήο πξσηεύνπζαο γηα
ηελ ππνγξαθή ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Δήκνπ Καιακάηαο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηε δηεπζέηεζε εθθξεκώλ ππνζέζεσλ πνιηηώλ
θαη θνξέσλ ζε ζέκαηα κε πεξηβαιινληηθό ελδηαθέξνλ, αιιά θαη δεηήκαηα πνπ
αθνξνύλ ηε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο νη δύν άλδξεο βξήθαλ ηελ επθαηξία λα
αληαιιάμνπλ απόςεηο γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ θξάηνπο κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε,
αζρνιήζεθαλ κε ηνπηθά πξνβιήκαηα, ζπκθώλεζαλ όηη νη θαηξνί απαηηνύλ ζπλέρεηα

θαη ζπλέπεηα από όιεο ηηο πιεπξέο θαη δήισζαλ απνθαζηζκέλνη λα πξνρσξήζνπλ
ζε ελέξγεηεο πνπ ζα αλαθνπθίζνπλ ηνπο πνιίηεο ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο.
Ο Δήκαξρνο Καιακάηαο θ. Παλαγηώηεο Νίθαο ζπλεράξε ην Γεληθό Γξακκαηέα
γηα ηελ πξσηνβνπιία ζύλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κε ηνπ Δήκνπο ηεο
πεξηθέξεηαο θαη ππνζηήξημε όηη ε ελέξγεηα απηή ζα έρεη πνιιαπιά νθέιε γηα ηηο
ηνπηθέο θνηλσλίεο.
Από ηελ πιεπξά ηνπ ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο θ.
Σάζνο Απνζηνιόπνπινο επρήζεθε θαιή δύλακε ζην λενεθιεγέληα πξόεδξν ηεο
Π.Ε.Δ. θαη ηνλ επραξίζηεζε γηα ηελ ππνδνρή πνπ ηνπ επεθύιαμε ζην Δεκαξρείν ηεο
Καιακάηαο.
Με ηελ επθαηξία ηεο επίζθεςήο ηνπ ζην Δήκν Καιακάηαο θαη κηιώληαο ζηα
Μ.Μ.Ε.
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Πεινπνλλήζνπ-Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Ινλίνπ θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο δηεπθξίληζε
γηα κηα αθόκε θνξά όηη ε Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε δελ είλαη άιιε κία απηνδηνηθεηηθή
βαζκίδα αιιά πξόθεηηαη γηα ηελ έθθξαζε ηνπ θξάηνπο ζηελ πεξηθέξεηα. Σόληζε όηη
ππάξρεη ε πνιηηηθή βνύιεζε θαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ ηεο Απνθεληξσκέλεο
Δηνίθεζεο γίλεηαη πξάμε ε απνθέληξσζε ηνπ θξάηνπο.
"ην ρέξη καο είλαη λα δνπιέςνπκε ζθιεξά, λα εθκεηαιιεπηνύκε ηελ επθαηξία
πνπ καο δίλεηε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο. Δηθή καο επζύλε είλαη λα
ζπλεξγαζζνύκε κε όινπο ηνπο ζεζκηθνύο θνξείο ρσξίο απνθιεηζκνύο. Δελ πξέπεη
λα μερλάκε όηη ζε απηή ηελ πνξεία αληίπαινη είλαη κόλν ηα πξνβιήκαηα ηνπ ηόπνπ
θαη ησλ πνιηηώλ", δήισζε ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο θ.
Σάζνο Απνζηνιόπνπινο.
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