60.000 ευρώ για υποστηρικτική μελέτη… για την σύνταξη οριστικής μελέτης!
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Σάββατο, 09 Μαρτίου 2019 14:01

για τη βελτίωση προσβασιμότητας και ανάπλασης της αρτηρίας Ναυπάκτου –
Παπαδιαμαντοπούλου στο εντός σχεδίου τμήμα της

Ανακοίνωση του Συνδυασμού «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»

Οι σε σχετική σύμβαση που υπογράφηκε στις 28-2-2019 μεταξύ του Δημάρχου Ι.Π.
Μεσολογγίου κ. Καραπάνου και της εταιρείας «ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»,
δίνονται 60.000 ευρώ (έργο ΕΣΠΑ) για υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης με
σκοπό την προετοιμασία και ωρίμανση πράξεων της ΟΧΕ στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου και
ειδικότερα για την υποβοήθηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου
αυτή να συντάξει την οριστική μελέτη «Βελτίωση προσβασιμότητας και ανάπλασης της
αρτηρίας Ναυπάκτου – Παπαδιαμαντοπούλου στο εντός σχεδίου τμήμα της».
Στα παραδοτέα της πράξης είναι: Η έκθεση διερεύνησης του κυκλοφοριακού προβλήματος,
οι κυκλοφοριακοί φόρτοι, και τα προτεινόμενα μέτρα – εναλλακτικά σενάρια
κυκλοφοριακού σχεδιασμού καθώς και η τελική έκθεση του σχεδιασμού της εν λόγω
αρτηρίας, μέχρι 31-5-2019.
Επειδή δεν θέλουμε να υπεισέλθουμε σε όλα τα “θεάρεστα” που γίνονται ήδη στην
καταστροφή της οδού Κύπρου – από την Αντιπεριφέρεια μέχρι το Λιμάνι – καταθέτουμε τις
παρακάτω ενστάσεις και ερωτήματα:
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α) Η αναγκαιότητα και σκοπιμότητα διάθεσης ενός τέτοιου σημαντικού ποσού, ποια είναι;
β) Άλλα ιδρύματα ή πανεπιστημιακοί φορείς για την εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης
και μάλιστα με ελάχιστο κόστος, δεν υπάρχουν;
γ) Οι απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της αρτηρίας (διαμορφώσεις κόμβων,
παρεμβάσεις στο οδόστρωμα, κατασκευή πεζοδρομίων, δημιουργία χώρων στάθμευσης κ.ά.)
στην κρίση τίνος θα είναι; Θα ερωτηθούν οι φορείς και το Δημοτικό Συμβούλιο ή θα
πορευθούμε κατά το δοκούν και τα προεκλογικά συμφέροντα της Δημοτικής Αρχής, η οποία
εσχάτως παραχωρεί κοινόχρηστους χώρους, χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψιν της τις όποιες
ενστάσεις;
δ) Η ομάδα έργου που προβλέπεται να συσταθεί, θα τηρήσει τις όποιες προδιαγραφές σε
ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι 31-5-2019;
Σε τελική ανάλυση, το να διαθέτει κανείς 60.000 ευρώ για υποστηρικτική μελέτη για την…
σύνταξη οριστικής μελέτης, στο συγκεκριμένο υπό εκτέλεση έργο, εγείρει πολλά
ερωτηματικά και προβληματισμούς. Δεν νομίζετε ότι πρέπει να υπάρξουν σοβαρές και
υπεύθυνες απαντήσεις στο προκείμενο;

ΥΓ. Είναι αλήθεια ότι εσχάτως η συγκεκριμένη εταιρεία ΓΑΙΑΚΟΜ Α.Ε. εξέδωσε διαταγή
πληρωμής κατά του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου; Αν ναι, μπορείτε να μας πληροφορήσετε για
την τύχη της;
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