Στις Βρυξέλλες Καραμανλής και
Φαρμάκης για το Πάτρα –
Πύργος
Το ζήτημα κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου
κυριάρχησε στη συνάντηση εργασίας που είχαν την Τετάρτη 26
Αυγούστου, ο υπουργός Υποδομών, Κώστας Καραμανλής και ο
περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, στην έδρα
του Υπουργείου στην Αθήνα.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Φαρμάκης επεσήμανε για
άλλη μία φορά ότι απαίτηση των πολιτών της περιοχής – αλλά και
κυβερνητική δέσμευση – αποτελεί η κατασκευή ενός σύγχρονου και
ασφαλούς αυτοκινητόδρομου, υπογραμμίζοντας ότι κάθε μέρα που
περνάει χωρίς σύγχρονο δρόμο, αποτελεί και μία μέρα κινδύνου
για την απώλεια περισσοτέρων ζωών αλλά και διαρκούς
υποβάθμισης της περιοχής.
«Αρνούμαστε να παραμείνουμε θεατές στον Μινώταυρο της ασφάλτου
και επουδενί η υγειονομική κρίση του κορωνοϊού, δεν μπορεί να
αποτελεί δικαιολογία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία
καθυστερεί την τελική απόφαση και έγκριση για την ένταξη του
δρόμου στη σύμβαση παραχώρησης» υπογράμμισε ο κ. Φαρμάκης.
Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήθηκε, το αμέσως επόμενο διάστημα, οι
δύο άνδρες να μεταβούν στις Βρυξέλλες, προκειμένου να
επισημάνουν στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. την επιτακτική ανάγκη
ολοκλήρωσης των διαδικασιών, προκειμένου να ξεκινήσουν τα έργα
και ο νέος αυτοκινητόδρομος να γίνει πραγματικότητα το
συντομότερο δυνατό.
Επιπλέον, ο κ. Φαρμάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του στον κ.
Καραμανλή για την αποδοχή του αιτήματος βελτίωσης της οδικής
ασφάλειας στον υφιστάμενο οδικό άξονα, θέτοντας ωστόσο την
ανάγκη ύπαρξης ενός άμεσου και σύντομου χρονοδιαγράμματος,
καθώς και την μέγιστη δυνατή διασφάλιση της οδικής ασφάλειας

των διερχομένων, πιθανότατα μέσω της τοποθέτησης κορινών στον
δρόμο προκειμένου να αποφεύγεται η ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων.
Επίσης, τη συνάντηση εργασίας απασχόλησε και το άλλο μείζων
έργο του φράγματος Πείρου – Παραπείρου, για το οποίο ο
Υπουργός ανακοίνωσε στον Περιφερειάρχη ότι εγκρίθηκε το ποσό
των 8,7 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Ανάπτυξης,
προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκλήρωση του έργου για το οποίο
έχει ήδη διατεθεί ποσό της τάξης των 16 εκατομμυρίων ευρώ από
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας. Το ποσό των 8,6
εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί για την ύδρευση των οικισμών της
Δυτικής Αχαΐας και του Ερυμάνθου, καθώς και για τη λειτουργία
του Φορέα του έργου.

