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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επίσκεψη Σπ. Βούγια στο ΤΕΕ/ΤΚΜ
Επιτακτική προβάλει πλέον η ανάγκη για την έναρξη της κατασκευής της
υποθαλάσσιας αρτηρίας Θεσσαλονίκης, οπότε δευτερεύοντα ζητήματα, όπως η
επιβολή -ή όχι- διοδίων κατά μήκος αυτής, επιβάλλεται να παραμείνουν σε «δεύτερη
μοίρα», τουλάχιστον μέχρις ότου το έργο μπει στη γραμμή εκκίνησης.
Στην κοινή αυτή διαπίστωση κατέληξαν ο υφυπουργός Μεταφορών, Σπύρος
Βούγιας, υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης και ο πρόεδρος του
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Γιάννης Οικονομίδης, στη διάρκεια συνάντησης που είχαν χτες, Τρίτη,
στις εγκαταστάσεις του Τμήματος.
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι είναι ιδιαίτερα θετικές οι εξελίξεις που σημειώνονται
το τελευταίο διάστημα, όσον αφορά το έργο, ενώ επεσήμαναν ότι πλέον ακολουθείται
με συνέπεια το χρονοδιάγραμμα.
Τόσο ο κ.Οικονομίδης, όσο και ο κ.Βούγιας, υπογράμμισαν την ιδιαίτερη σημασία που
έχει η κατασκευή και λειτουργία της υποθαλάσσιας αρτηρίας για την πόλη της
Θεσσαλονίκης. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ υπογράμμισε
ότι «το ζήτημα του χρηματοδοτικού σχήματος και των συνακόλουθων σεναρίων περί
διοδίων είναι δευτερεύον, μπροστά στη μεγάλη αναγκαιότητα για την έναρξη των
εργασιών κατασκευής του έργου».
Στη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν επίσης οι υπάρχουσες προτάσεις
για τη χωροθέτηση της Παγκόσμιας Έκθεσης EXPO 2007 ή 2008, η οποία ·εκτός
απροόπτου- θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη (με τη δυτική πλευρά της πόλης
να συγκεντρώνει πλέον τις περισσότερες πιθανότητες για τη χωροθέτησή της).
Μάλιστα, ο κ.Βούγιας πρότεινε την πραγματοποίηση ανοιχτής συνάντησης, με
τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων της πόλης και με θέμα ακριβώς την
επιλογή της περιοχής της Θεσσαλονίκης, στην οποία τελικά θα φιλοξενηθεί η
διοργάνωση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ βρήκε την πρόταση
ενδιαφέρουσα και θα διερευνηθεί η δυνατότητα υλοποίησής της, με μόνο πρόβλημα το
γεγονός ότι βρισκόμαστε εν μέσω θέρους.
Σημειώνεται ότι, κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ο κ.Βούγιας
συνοδευόταν από τον Θανάση Παππά και την Εύα Καϊλλή, υποψηφίους αμφότερους
στον συνδυασμό του. Από πλευράς ΤΕΕ/ΤΚΜ, στη συνάντηση μετείχαν ·πέραν του
προέδρου- ο αντιπρόεδρος, Σάκης Τζακόπουλος, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας
του ΤΕΕ, Δημήτρης Κωτούλας και τα μέλη της διοικούσας επιτροπής, Βαγγέλης
Αδαμογιάννης, Κώστας Κατσιάβαλος, Ανδρέας Κουράκης, Πετρίνα Μεδίτσκου,
Πηνελόπη Ράλλη, Κορίνα Σοϊλεμετζίδου και Γιάννης Αικατερινάρης.
Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ

