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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΕΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Με αφορμή τις δηλώσεις του προέδρου της ΔΕΥΑΙ στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης η
Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται τόσο στις
διαμαρτυρίες κατοίκων της οδού Καπετάν Χασιώτη όσο και στις προσδοκίες του κ.
Μπαρτζώκα για εντάξεις έργων στο «Αντώνης Τρίτσης», με την επισήμανση, πως μέχρι
σήμερα, 1.5 χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, πολλά έτοιμα έργα που
παρέλαβε έχουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση

«Σχετικά με τις δίκαιες διαμαρτυρίες κατοίκων της οδού Κ. Χασιώτη και των γύρω δρόμων
για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί λόγω της εργολαβίας που εκτελείται για την
επέκταση των δικτύων αποχέτευσης στις περιοχές Δροσιάς – Πεντέλης, δεν μπορούν να
υπάρχουν δικαιολογίες εκ μέρους της ΔΕΥΑΙ καθότι η ποιητική εκτέλεσης ενός έργου ώστε
να μη δημιουργεί προβλήματα στους πολίτες στη φάση της εκτέλεσής του, είναι
αποκλειστική της ευθύνη.
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Αναφορικά δε περί των «μεγάλων προσδοκιών» για την υλοποίηση έργων μέσω του
προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», ειλικρινά δηλώνουμε έκπληκτοι και απορούμε όταν:

Α) 1,5 χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής δεν νοιώθει την
ανάγκη να απολογηθεί προς τους πολίτες σε σχέση με τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις
στη συμβασιοποίση του μεγάλου έργου επέκτασης του τριτοβάθμιου βιολογικού καθαρισμού;

Β) Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΙ δηλώνει ότι θα προσπαθήσει να εντάξει στο πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης» το έργο «Ολοκληρωμένο δίκτυο συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων
στους οικισμούς Κάτω Μάρμαρα, Ολυμπιαδά και Τ.Κ. Αμφιθέας» συνολικού
προϋπολογισμού 5,3 εκ. ευρώ, το οποίο η προηγούμενη Διοίκηση είχε εντάξει στο
πρόγραμμα «Φιλόδημος» και αναιτίως μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει καμία διαδικασία
υλοποίησης;

Τέλος αναρωτιόμαστε πως η σημερινή διοίκηση της ΔΕΥΑΙ πιστεύει ότι θα καταφέρει να
ωριμάσει και να υλοποιήσει μια σειρά νέων έργων, τη στιγμή που δεν μπορεί να
ολοκληρώσει έργα που τις παραδόθηκαν ήδη ενταγμένα σε χρηματοδοτικά προγράμματα κι
λόγω δικών της αστοχιών έχουν βαλτώσει;»
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