Αίγινα:
Υπογραφές
για
σημαντικά λιμενικά έργα ύψους
4 εκατ. ευρώ
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης υπέγραψε τη σύμβαση για
την έναρξη των έργων προστασίας και αναβάθμισης των λιμανιών
Αγ. Μαρίνα και Πέρδικα στην Αίγινα, προϋπολογισμού 4 εκ. ευρώ,
παρουσία του Δημάρχου του νησιού Γ. Ζορμπά, στα γραφεία της
Περιφέρειας.
Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Β.
Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη και εκπρόσωποι της αναδόχου
κατασκευαστικής εταιρείας.

Ειδικότερα τα έργα, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν
αρχές φθινοπώρου με την ολοκλήρωση της τουριστικής
περιόδου, προβλέπουν μεταξύ άλλων, την επέκταση των
λιμανιών για τη διασφάλιση ασφαλών συνθηκών
ελλιμενισμού, με δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης
σκαφών αναψυχής και παράλληλα παρεμβάσεις για την
καλύτερη προστασία και ανάδειξή τους.
«Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο που θα δώσει πολύτιμη
αναπτυξιακή ανάσα στην Αίγινα» υπογράμμισε ο κ. Πατούλης κατά
την υπογραφή της σύμβασης και συνεχάρη το Δήμαρχο Γ. Ζορμπά
για το αυτοδιοικητικό του έργο. Όπως υπογράμμισε η μέρα έχει
ιδιαίτερο συμβολισμό γιατί σηματοδοτεί την προτεραιότητα που
δίνει η Περιφέρεια σε έργα με αναπτυξιακό πρόσημο, ιδιαίτερα
στα νησιά, που είναι η προμετωπίδα του τουρισμού μας, όπως
ανέφερε, ενώ απευθυνόμενος στους εκπροσώπους της αναδόχου
εταιρείας τους διαμήνυσε ότι θα διευκολύνει το έργο τους, όπου
απαιτείται, προς όφελος της ποιότητας και της ταχύτητας.
«Θέλω να ευχαριστήσω την Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κα Μπόγρη για
τη συμβολή της στη διαδικασία και να επισημάνω ότι θα
συνεχίσουμε με την ίδια δυναμική την αναπτυξιακή αναβάθμιση

της Αττικής μας, δίνοντας έμφαση στους νησιωτικούς μας Δήμους.
Με σημαντικά αναπτυξιακά έργα δίνουμε ισχυρή τονωτική ένεση
στα νησιά μας, ενισχύοντας την τουριστική τους φυσιογνωμία.
Δεσμευθήκαμε ότι θα αλλάξουμε την όψη της Αττικής και το
κάνουμε πράξη».
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αίγινας Γ. Ζορμπάς ευχαρίστησε
θερμά τον Περιφερειάρχη για τη στήριξη του, επισημαίνοντας ότι
μετά από 15 χρόνια αναμονής, γίνεται πράξη ένα οραματικό έργο
για την Αίγινα.
Στη σπουδαιότητα του έργου αναφέρθηκε η κα Μπόγρη
υπογραμμίζοντας ότι η Περιφέρεια θα στηρίξει την ταχεία και
ποιοτική ολοκλήρωση του έργου.

