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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ξεκινά η αποκατάσταση του άξονα Βαρβάρας-Ολυμπιάδας
Στέλιος Βαλιάνος: «Κάνουμε πράξη το αυτονόητο!»
Τη σύμβαση κατασκευής του έργου «αποκατάσταση τμημάτων οδού από τον κόμβο Ολυμπιάδας
προς Βαρβάρα, λόγω βλαβών που υπέστησαν κατά τη διάρκεια των ακραίων καιρικών
φαινομένων που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή», προϋπολογισμού 319.756,73 ευρώ,
υπέγραψε ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος με τον ανάδοχο (Ζ.Αργυρός).
Το έργο υλοποιείται με ανάληψη της δαπάνης από την εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός», τηρώντας
όλες τις απαιτήσεις του Νόμου 4557/2018 περί δωρεών ιδιωτών προς το Δημόσιο, ενώ σύμφωνα
με τη σύμβαση, ο ανάδοχος καλείται να το ολοκληρώσει εντός τριών μηνών.
Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος δήλωσε σχετικά:
«Εδώ και μήνες, επουλώνουμε σταδιακά τις πληγές που προκάλεσαν στον Δήμο μας, τα ακραία
καιρικά φαινόμενα του περασμένου χειμώνα. Πλέον κλείνουμε άλλη μια “πληγή”, ώστε οι
συμπολίτες μας από τη Βαρβάρα και την Ολυμπιάδα, αλλά και οι επισκέπτες των οικισμών, να
μπορούν να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τον οδικό άξονα που συνδέει τα δύο δημοτικά
διαμερίσματα, και του οποίου το οδόστρωμα είχε υποστεί σημαντικές ζημίες, έχοντας μετατραπεί
σε έναν δρόμο διάσπαρτο από παγίδες για τα διερχόμενα οχήματα. Δεν θα επιτρέπαμε να περάσει
και δεύτερος χειμώνας χωρίς ασφαλή οδική σύνδεση Βαρβάρας-Ολυμπιάδας. Ταυτόχρονα
πράττουμε το αυτονόητο, συνεπείς προς την ξεκάθαρη προεκλογική μας και προγραμματική
δέσμευση που επικυρώθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των δημοτών: ότι σε αντίθεση με
παλαιότερες επιλογές, εμείς και θα διεκδικήσουμε αύξηση των πενιχρών θεσμοθετημένων τελών
και θα εξασφαλίσουμε αντισταθμιστικά οφέλη για την τοπική κοινωνία. Δεν θα πάψω να το
επαναλαμβάνω, πως όποιος αντλεί πλούτο από την γη του Αριστοτέλη, οφείλει να αποδίδει
πλούτο στην κοινωνία του Αριστοτέλη. Θεωρώ λοιπόν υποχρέωση της εταιρείας την κάλυψη
δαπανών για τέτοια έργα και υποδέχομαι ως απόφαση θετικής κατεύθυνσης την ανάληψη της
δαπάνης για το συγκεκριμένο έργο, καθώς στόχος μας παραμένει ο καθορισμός ενός ακριβούς
ποσού που θα αποδίδει συμβατικά η μεταλλευτική εταιρεία στον Δήμο Αριστοτέλη, ως
αντισταθμιστικό ετήσιο όφελος για την τοπική κοινωνία.»
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