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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δημητσάνας
Την Κυριακή 22 Απριλίου 2012, συνεδρίασε το Τοπικό Συμβούλιο
Δημητσάνας, για θέματα που αφορούν την περιοχή.
Τα θέματα της συνεδρίασης ήταν:
 Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων (Πάρκινγκ)
 Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης
 Λειτουργία Αρχαιολογικών Χώρων – Μουσείων – Φαράγγι Λούσιου
Στην συνάντηση είχαν προσκληθεί ο Δήμαρχος Γορτυνίας, Σύλλογοι και
φορείς της περιοχής, η Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας, Δημοτικοί
Σύμβουλοι και οι Αρχηγοί των Παρατάξεων.
Μετά την εισήγηση των παραπάνω θεμάτων από τον Πρόεδρο της Τοπικής
Κοινότητας Δημητσάνας και του Τοπικού Συμβουλίου, έγινε μια εκτενής
συζήτηση και ακούστηκαν σημαντικές και ενδιαφέρουσες προτάσεις.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για δράσεις του
Δήμου που θα λάβουν χώρα στη Δημητσάνα το αμέσως επόμενο χρονικό
διάστημα και αφορούν τον Περιφερειακό δρόμο της Δημητσάνας, ο οποίος
βρίσκεται στην διαδικασία της προμελέτης.
Επίσης τέθηκε το θέμα της άμεσης εκπόνησης και υλοποίησης της
Κυκλοφοριακής Μελέτης με σκοπό να διαμορφωθούν χώροι Πάρκινγκ στις
εισόδους του χωριού αλλά και σε κατάλληλους χώρους μέσα στη Δημητσάνα
(Πάρκινγκ Γειτονιάς).
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ανέφερε ότι οι μελέτες της Ύδρευσης και της
Αποχέτευσης είναι στο στάδιο της επικαιροποίησης για να ενταχθούν στο
ΕΣΠΑ.
Επιπλέον συμφωνήθηκε να κληθεί η Τοπική Κοινότητα και να γίνει
διαβούλευση για την χωροθέτηση του συστήματος επεξεργασίας λημμάτων.

Τέλος συζητήθηκε το θέμα για την λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων,
μουσείων, αλλά και το Φαράγγι του Λούσιου.
Ο Δήμαρχος τόνισε ότι η Δημητσάνα πρέπει να αναδειχθεί ως ένας ενιαίος
ιστορικός και αρχαιολογικός χώρος, ένα ζωντανό μουσείο, με ολοκληρωμένη
σήμανση και διαδρομές μέσα στο χωριό αλλά και τα πανέμορφα μονοπάτια
στο φαράγγι του ποταμού Λούσιου, με την δυνατότητα ολοκληρωμένης
ξενάγησης προς τους επισκέπτες
Το Τοπικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τις τοποθετήσεις και τις προτάσεις
όλων των προσκεκλημένων, θα κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που
χρειάζονται για την υλοποίηση όλων των προαναφερθέντων θεμάτων.
Γραφείο Τύπου

