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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επίσκεψη σε περιοχές του Δήμου Αιγιαλείας

Ο Δ/νων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ κ. Θάνος Βούρδας αποδεχόμενος
πρόσκληση των Βουλευτών Αχαΐας κκ. Σια Αναγνωστοπούλου, Ανδρέα
Ριζούλη και Κων/νου Σπαρτινού, πραγματοποίησε την Παρασκευή 21
Οκτωβρίου, επίσκεψη σε περιοχές του Δήμου Αιγιαλείας προκειμένου να
συζητηθούν θέματα που εντοπίζονται από τους κατοίκους και τους φορείς των
περιοχών αυτών.
Ο κ. Βούρδας, μαζί με τους Βουλευτές κκ. Σπαρτινό και Ριζούλη και
εκπρόσωπο της κας Αναγνωστοπούλου και τον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας κ.Γ.Ντίνο, επισκέφθηκαν το Λαμπίρη, τις Καμάρες ,την
‘Ακολη και τα Σελιανίτικα, συναντήθηκαν με τους προέδρους των Τοπικών
Συμβουλίων και επισκέφθηκαν συγκεκριμένα σημεία του έργου που εκτελεί η
ΕΡΓΟΣΕ στην περιοχή.
Να σημειωθεί πως από την προηγούμενη ημέρα ενημερώθηκε από τον Δ/ντα
Σύμβουλο

της

ΕΡΓΟΣΕ

και

ο

Δήμαρχος

Αιγιαλείας

κ.

Αθανάσιος

Παναγόπουλος για την επικείμενη επίσκεψη και συμφωνήθηκε να γίνει και
τεχνική συνάντηση για συζήτηση όλων των θεμάτων που θίγει ο Δήμος
Αιγιαλείας, στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ στο εργοτάξιο Αιγίου.
Η επίσκεψη στις περιοχές του Δήμου, λόγω των αναγκαίων συζητήσεων που
απαιτήθηκαν , διήρκησε μια ώρα περισσότερο από την προγραμματισμένη και

αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην τηρηθεί η ώρα που αρχικά είχε δηλωθεί
στον Δήμαρχο.
Υπήρξε βεβαία σχετική έγκαιρη ενημέρωση του για την εξέλιξη αυτή, από τον
ίδιο τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Δυστυχώς, ο Δήμαρχος αποχώρησε από το εργοτάξιο και δεν επανήλθε ούτε
ανταποκρίθηκε σε τηλεφωνικές επικοινωνίες που επιδιώχθηκαν από πλευράς
ΕΡΓΟΣΕ.
Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τελικά, χωρίς την παρουσία του
Δημάρχου Αιγιαλείας, στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ στο εργοτάξιο του Αιγίου, ο
Δ/νων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ κ. Θάνος Βούρδας αφού ενημέρωσε για τα
χρονοδιαγράμματα των έργων στην περιοχή, τόνισε τα εξής:
“Τα έργα που εκτελούνται στην περιοχή του Δήμου Αιγιαλείας για την
κατασκευή της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής σίγουρα δημιουργούν οχλήσεις
κατά την κατασκευή.
Θέλω ,όμως, να διαβεβαιώσω πως τα έργα που εκτελούνται από την
ΕΡΓΟΣΕ έχουν μελετηθεί προκειμένου να μην αλλάξουν καμιά από τις
υφιστάμενες ροές υδάτων και σε πάρα πολλές περιπτώσεις τις βελτιώνουν.
Επίσης πρέπει να γίνει κατανοητό πως βλάβες που προκαλούνται από
διελεύσεις οχημάτων στο οδικό δίκτυο θα αποκατασταθούν, ενώ ήδη πολλά
θέματα που έχουν τεθεί από τον Δήμο και τοπικούς φορείς έχουν επιλυθεί και
υπάρχει συνεχής συνεργασία υπηρεσιακών παραγόντων.
Όμως, θα πρέπει και ο Δήμος να παραλαμβάνει όλα τα παράπλευρα έργα
που υλοποιούνται για τη διευκόλυνση των πολιτών (πεζοδιαβάσεις, οδικές
αρτηρίες κλπ), γιατί σε διαφορετική περίπτωση τα έργα αυτά δεν θα
μπορέσουν να συμβάλουν στην εξυπηρέτηση της περιοχής.
Τέλος, σίγουρα η απουσία του Δημάρχου από τη σύσκεψη δε με χαροποίει,
αλλά πιστεύω πως αξίζει την υπομονή μας η θέληση που υπήρξε από
στελέχη της Δημοτικής Αρχής και πολίτες των περιοχών του Δήμου Αιγιαλείας
για επιτόπιες συζητήσεις και επισκέψεις.

Η διάθεση για συνεργασία, συνέργιες και αποτελεσματική δράση, για εμάς
στην ΕΡΓΟΣΕ είναι δεδομένη και σε αυτή την ανάγκη δεν χωρούν
σκοπιμότητες, τακτικισμοί και υποκατάσταση της ουσίας από επικοινωνιακές
κινήσεις’’.

