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Διπλή παρέμβαση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη άσκησε ο
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
Απόστολος Κατσιφάρας
για θέματα που αφορούν το εθνικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας

Η πρώτη παρέμβαση αφορά την ανάγκη έκτακτης χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση
ζημιών στο οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν λόγω των συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων
των τελευταίων μηνών που σε συνδυασμό με την έλλειψη σχετικών πιστώσεων τα
προηγούμενα χρόνια, «έχουν δημιουργήσει ανεξέλεγκτες καταστάσεις ως προς τη
βατότητα του οδικού δικτύου με σοβαρούς κινδύνους στην ασφάλεια των συγκοινωνιών»,
όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Κατσιφάρας.
Ταυτόχρονα ο Περιφερειάρχης επισημαίνει στον Υπουργό ότι οι Τεχνικές Υπηρεσίες της
Περιφέρειας έχουν καταγράψει με αυτοψίες τις απολύτως αναγκαίες παρεμβάσεις και
βρίσκονται σε ετοιμότητα από άποψη μελετών για άμεση δημοπράτηση των αναγκαίων
εργολαβιών.
Οι εκτιμήσεις για τις απαιτούμενες πιστώσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι βλάβες
στο εθνικό και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας ανέρχονται στο ποσόν των 16
εκατ. ευρώ που επιμερίζονται στα 6 εκατ. ευρώ για την Αιτωλοακαρνανία, στα 6 εκατ. ευρώ
για την Αχαΐα και στα 4 εκατ. ευρώ για την Ηλεία.
Τέλος ο Περιφερειάρχης προτείνει στον Υπουργό να μελετήσει τη δυνατότητα διάθεσης
της αιτούμενης πίστωσης μέσω του Ειδικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Η δεύτερη παρέμβαση που αφορά επίσης το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας, πηγαίνει πέρα
από την αποκατάσταση ζημιών και αναφέρεται στις ανάγκες συντήρησης του οδικού
δικτύου και αντιμετώπισης των κατολισθήσεων. Πρόκειται για δύο ομάδες έργων που έχουν
ως εξής:
Α. Εργασίες ανακατασκευής οδοστρώματος, αντικατάστασης στηθαίων, καθαρισμού
ερεισμάτων οδού και σήμανσης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος:
Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, 30.000.000 €.
Ε.Ο. Πατρών – Πύργου – Κυπαρισσίας, 10.000.000 €.
33η Ε.Ο. Πατρών – Τριπόλεως («111»), 3.000.000 € και
Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου, 5.000.000 €.
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Π.Ε.Ο. Αμφιλοχίας – Βόνιτσας – όρια Λευκάδος, 2.000.000 €
Β. Έργα αντιμετώπισης κατολισθήσεων και ανάσχεσης βραχοπτώσεων:
Έργα ανάσχεσης βραχοπτώσεων του πρανούς της Παλιοβούνας στην Ε.Ο. Αντιρρίου –
Ιωαννίνων, 1.500.000 €.
Ανακατασκευή του κατολισθέντος τμήματος περί τη θέση 1+100 και άλλες βελτιώσεις της
Παράκαμψης Ναυπάκτου, 7.000.000 €.
Αντιστήριξη πρανών παράκαμψης Αρχ. Ολυμπίας, 6.000.000 €.
Αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου, 5.000.000 €.
Ο Περιφερειάρχης στην παρέμβασή του προς τον Υπουργό καταλήγει: «Η κατάσταση στην
οποία έχει περιέλθει το Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας, ελλείψει πόρων αλλά και η
υποχρέωση διατήρησης ενός αποδεκτού επιπέδου ασφαλείας της κυκλοφορίας σε αυτό,
καθιστούν αναγκαία την άμεση εξασφάλιση και διάθεση των αναγκαίων πιστώσεων και
παρακαλούμε να εξετάσετε τη δυνατότητα ένταξης των απαραίτητων έργων σε Συλλογική
Απόφαση Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
& Δικτύων, όπως επί παραδείγματι την ΣΑΕ071».
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