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Σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών για το Πάρκο
Τρίτση
Πραγματοποιήθηκε μια διεξοδική, όσο και εποικοδομητική συζήτηση για την λειτουργία
του Πάρκου, τα σχέδια της διοίκησης του Φορέα του για την περαιτέρω ανάπτυξή του και
τις μεγάλες δυνατότητες δημιουργικής συμβίωσης με τον Δήμο Ιλίου, ως προς το πλήθος
και το είδος των δραστηριοτήτων του, οι οποίες φιλοξενούνται στο Πάρκο.
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«Δεν είναι ευπρόσδεκτος στη χώρα ο
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Με θετικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε η σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017, υπό τον Υπουργό
Εσωτερικών, Πάνο Σκουρλέτη, για τη συνεργασία μεταξύ του Φορέα
Διαχείρισης του Πάρκου Τρίτση και του Δήμου Ιλίου, αναφορικά με
δραστηριότητες της Δημοτικής Αρχής που πραγματοποιούνται εντός των
ορίων του Πάρκου. Στη σύσκεψη, στο Υπουργείο Εσωτερικών,
συμμετείχαν ο Δήμαρχος Ιλίου, Νίκος Ζενέτος, ο Αντιδήμαρχος Γιώργος
Λιόσης, ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης, Γιάννης Πολύζος, το μέλος
του ΔΣ Νίκος Μπελαβίλας, καθώς και συνεργάτες τους.
Πραγματοποιήθηκε μια διεξοδική, όσο και εποικοδομητική συζήτηση για
την λειτουργία του Πάρκου, τα σχέδια της διοίκησης του Φορέα του για
την περαιτέρω ανάπτυξή του και τις μεγάλες δυνατότητες δημιουργικής
συμβίωσης με τον Δήμο Ιλίου, ως προς το πλήθος και το είδος των
δραστηριοτήτων του, οι οποίες φιλοξενούνται στο Πάρκο.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις αθλητικές δραστηριότητες του Δήμου,
αλλά και άλλες, όπου συνομολογήθηκε η πρόθεση σύναψης
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και της
δημοτικής Αρχής, η οποία θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχισή τους
με όρους που θα συμφωνηθούν από τα δύο μέρη.
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