Αυτοκινητόδρομος
ΠάτραΠύργος:
Ξεσηκώνεται
η
Περιφέρεια ζητά να προχωρήσει
το έργο
Συνεχείς και κλιμακούμενες πρωτοβουλίες αποφάσισε να ξεκινήσει
το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας κατά τη διάρκεια της
χθεσινής συνεδρίασης, μετά την ατυχή εξέλιξη αναβολής της
χθεσινής δημοπρασίας του Δ’ τμήματος του αυτοκινητοδρόμου της
Πατρών – Πύργου (Βάρδα – Πύργος).
Το θέμα έφερε εκτάκτως στη σημερινή συνεδρίαση, προ ημερησίας
διάταξης, ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, κατά την
οποία μετέφερε την αγωνία της τοπικής κοινωνίας για τη
δημιουργία αυτού του σύγχρονου και ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου
που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής, σημειώνοντας πως
«οι πολίτες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας απαιτούν άμεσα
ξεκάθαρες απαντήσεις και καθαρά λόγια για όλη την πορεία του
έργου της Πατρών – Πύργου. Να οριστεί άμεσα σαφής χρονικός
ορίζοντας, να τεθεί χρονοδιάγραμμα».
Στην πρόταση που έκανε ο Περιφερειάρχης και εγκρίθηκε από το
Σώμα, τίθενται ερωτήματα που ζητούν άμεσες απαντήσεις από την
Κυβέρνηση και συγκεκριμένα:
– Γιατί δεν ολοκληρώθηκαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες σύμφωνα
με τις δεσμεύσεις τις κυβέρνησης;
– Έχει υποβληθεί ως μεγάλο έργο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει
υποβληθεί φάκελος και αν έχει εγκριθεί;
– Πότε θα ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να
ολοκληρωθεί;
Αποφασίζεται:
• Ξεκινά εκστρατεία ενημέρωσης
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

όλων
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πολιτών

της

• Καλούμε μαζί μας σε κοινό αγώνα όλο το πολιτικό δυναμικό της
περιοχής (βουλευτές, Δημάρχους και φορείς)
• Να γίνουν επαφές και συναντήσεις με τον αρμόδιο Υπουργό
Υποδομών, του Πολιτικούς Αρχηγούς και τον ίδιο τον
Πρωθυπουργό.
«ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ θα δώσουμε έναν αγώνα διαρκείας για την υλοποίηση
αυτού του έργου. Απαιτούμε ΚΑΘΑΡΕΣ κουβέντες ΤΩΡΑ. Όχι άλλη
αναβολή, όχι άλλη καθυστέρηση» σημείωσε στην ομιλία του ο
Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας, συνεχίζοντας: «Διεκδικούμε
σταθερά και σθεναρά από την πρώτη στιγμή, και θα συνεχίσουμε
να το πράττουμε, την κατασκευή του συνόλου του φυσικού και
τεχνικού αντικειμένου του έργου της Ολυμπίας Οδού. Ολυμπία
Οδός χωρίς την Αρχαία Ολυμπία δεν είναι Ολυμπία Οδός».
Μάλιστα, αναφέρθηκε στην πρόσφατη επιστολή του προς τον ίδιο
τον πρωθυπουργό, όταν ήλθε στην περιοχή για να εγκαινιάσει τα
20 χλμ. Πατρών – Κορίνθου στο ύψος του Κιάτου και να
επισκεφθεί τα έργα στην Ιόνια Οδό, κατά την οποία έδινε
ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα των οδικών αξόνων και περισσότερο
της Ολυμπίας Οδού ζητώντας παράλληλα την επανεξέταση των
τοποθέτησης διοδίων.
«Πριν από ενάμιση περίπου χρόνο-τον Μάρτιο 2015- είχαμε
δημοσιοποιήσει μετά την ακύρωση της δημοπράτησης του έργου της
Πατρών – Πύργου το χρονικό. Πλέον επαναφέρουμε το θέμα
ζητώντας άμεσα απαντήσεις στο τι θα γίνει. Δώστε μας ξεκάθαρες
απαντήσεις. Μια ολόκληρη Περιφέρεια ζητά επιτέλους ρεαλιστικές
δεσμεύσεις» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κατσιφάρας.
Κλείνοντας ο Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας αναφέρθηκε και στα
δύο ακόμη τμήματα για τα οποία δεν έχει ανακοινωθεί δυστυχώς
τίποτα, αφήνοντας δίχως σύγχρονο αυτοκινητόδρομο ένα μεγάλο
τμήμα και ζήτησε άμεσα να υπάρξει σχεδιασμός και για αυτά και
ειδικότερα για τα τμήματα Πύργος – Καλό Νερό και Καλό Νερό –
Τσακώνα.

