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ΤΥΠΟΥ
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ ανησυχεί
εκεί που η κυβέρνηση εφησυχάζει

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, μετά την συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους
των τοπικών φορέων, στις 7/9/02, έχει την υποχρέωση δημοσίως να
καυτηριάσει το κλίμα εφησυχασμού που φαίνεται να κυριαρχεί στην κυβέρνηση,
η οποία δείχνει, ανεξήγητα το πως, να πιστεύει και να θέλει να πείσει φορείς και
την κοινή γνώμη, ότι τα έργα υποδομών στη Θεσσαλονίκη προχωρούν με
ικανοποιητικούς ρυθμούς.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, το οποίο στη συνάντηση του περασμένου Σαββάτου, δια του
προέδρου της Δ.Ε., κ. Σάκη Τζακόπουλου, παρουσίασε τις θέσεις του για τα
μεγάλα έργα στη Θεσσαλονίκη και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
έρχεται σήμερα να δώσει απαντήσεις στα αστήρικτα επιχειρήματα που
προέβαλε η υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κα. Βάσω Παπανδρέου κατά την εν λόγω
συνάντηση.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ λοιπόν, βάσει στοιχείων που δεν χωρούν αμφισβήτηση,
ενημερώνει την υπουργό ΠΕΧΩΔΕ όπως και την κοινή γνώμη, ότι το
Επιμελητήριο γνωρίζει πολύ καλά τι λέει όταν υποστηρίζει ότι τα έργα
εκσυγχρονισμού του Αεροδρομίου Μακεδονίας καθυστερούν, αφού το έργο
κατασκευής του νέου επιβατικού σταθμού δεν έχει καν δημοπρατηθεί, όταν το
χρονοδιάγραμμα προέβλεπε ότι η εργολαβία θα ξεκινούσε το 2002.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ επίσης γνωρίζει πολύ καλά ότι στα οδικά έργα που
κατασκευάζονται με σύμβαση παραχώρησης, με τη μέθοδο δηλαδή που
επέλεξε το ΥΠΕΧΩΔΕ να κατασκευασθεί η υποθαλάσσια αρτηρία
Θεσσαλονίκης, δίδεται η εκμετάλλευση στον ανάδοχο κάτι που συνεπάγεται την
επιβολή διοδίων. Εκείνο που το ΤΕΕ/ΤΚΜ υποστηρίζει είναι ότι η βιωσιμότητα
του έργου, άρα και η εκτέλεσή του, δεν θα πρέπει να συνδεθεί με τα έσοδα των
διοδίων, προκειμένου να αποφευχθούν περιπέτειες ανάλογες αυτών του Μετρό
Θεσσαλονίκης.
Βεβαίως, διαπιστώθηκε απόλυτη σύμπτωση απόψεων με την κα
Παπανδρέου, σε ένα τουλάχιστον θέμα, στην αναγνώριση μεγάλων ελλείψεων
και κακού προγραμματισμού στα έργα περιβάλλοντος στην Κεντρική
Μακεδονία . Ωστόσο, αυτό που έγινε φανερό ήταν ότι η κα. υπουργός δεν έχει
εντοπίσει την ουσία του περιβαλλοντικού προβλήματος όπως και τους λόγους
εξαφάνισης ενός σημαντικότατου υδροβιότοπου της περιοχής μας, της λίμνης
Κορώνειας.
Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ

