Θέρμη, 02/06/20
Προς:
Δήμο Θέρμης
Υ/Ο: κ. Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ. Βογιατζή
Κοιν.: 1. Δήμαρχο, κ. Θ. Παπαδόπουλο
2. Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης
Θέμα: Κυκλικοί Κόμβοι στην οδό Α. Κουγιάμη
Σχετ.: Επιστολές σας με Αρ. Πρωτ. 2965/12/02/19 και με Αρ.Πρωτ.12913/27/05/19
Αξιότιμε κύριε Βογιατζή,
Κατά τις επανειλημμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες μαζί σας από το Σεπτέμβριο του
2019, που αναλάβατε καθήκοντα Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, έως σήμερα
μας ενημερώνατε για την πορεία της δημοπράτησης του έργου «Διαμόρφωση
κυκλικών κόμβων της Α. Κουγιάμη με τις οδούς Α. Παπανδρέου και Αθ. Διάκου». Η
διαδικασία της δημοπράτησης ξεκίνησε στις 14 Ιουνίου 2019.
Πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας, για τους κατοίκους της περιοχής της
Επέκτασης καθώς αναμένεται να βελτιώσει την ασφάλεια ενός δρόμου υψηλής
επικινδυνότητας, στον οποίο έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές. Οι διαμαρτυρίες μας
ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2019, με συμβολικούς αποκλεισμούς του δρόμου
και κατ' ιδίαν συναντήσεις με το Δήμαρχο Θέρμης και το Επιτελείο της Τεχνικής
Υπηρεσίας και κατέληξαν σε δεσμεύσεις για την άμεση κατασκευή των κυκλικών
κόμβων.
Αυτό το έργο θα έπρεπε να αφορά ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ του Δήμου Θέρμης καθώς η
όποια καθυστέρηση εγκυμονεί κινδύνους για απώλεια επιπλέον ανθρώπινων ζώων
και θέτει καθημερινά σε κίνδυνο τις ζωές διερχόμενων μαθητών και ενηλίκων. Τη
σπουδαιότητα του έργου παραδέχονται και οι αρμόδιοι του Δήμου στις συνημμένες
επιστολές, από την περσινή μας επικοινωνία. Ειδικά στην από 12/02/19 με Αρ. Πρωτ.
2965, 3214, ο τέως Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Απόστολος Τσολάκης, μας
διαβεβαίωνε για την προκήρυξη της δημοπρασίας εντός του Μαρτίου 2019. Στην ίδια
επιστολή γράφει ότι, μετά από συζητήσεις με Επιτροπή Κατοίκων της Επέκτασης στις
αρχές του καλοκαιριού 2018, το συγκεκριμένο έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό
πρόγραμμα του Δήμου που εγκρίθηκε στις 31/07/18 με την απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου 311/2018 καθώς και στον προϋπολογισμό του έτους 2019 που εγκρίθηκε
στις 02/11/18 με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 420/2018.
Ενάμιση χρόνο μετά το τραγικό δυστύχημα και ένα χρόνο μετά την δημοπράτηση του
έργου όχι μόνο δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αλλά η υπηρεσία σας και εν γένει ο
Δήμος Θέρμης δεν μπήκε καν στον κόπο να μας ενημερώσει για τους λόγους της
καθυστέρησης του έργου. Σε κάθε τηλεφωνική μας κλήση δε, από το Σεπτέμβριο

και μετά, ο χρονικός ορίζοντας που μας δίνατε για την έναρξη του έργου δεν
ξεπερνούσε το τρίμηνο. Τον Οκτώβριο του 2019 χαρακτηριστικά, μας είπατε «μέσα
στις γιορτές των Χριστουγέννων ή το αργότερο το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου
του 2020». Σε τηλεφωνική μας επικοινωνία στις 20/02/20 μας πληροφορήσατε για
τις τελικές υπογραφές του αναδόχου του έργου μία μέρα πριν (19/02/20) και ότι
λόγω της οριστικής έγκρισης που πρέπει να λάβει ο εργολάβος από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, προκειμένου να γίνουν και οι απαραίτητες κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις, το έργο δεν πρόκειται να ξεκινήσει πριν το Μάιο του 2020. H Επιτροπή
μας επικοινώνησε πριν λίγες ημέρες με αρμόδιους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
και μας απάντησαν ασαφώς ότι πιθανόν να έχει γίνει αίτημα, αλλά δεν το έχουν
μελετήσει ακόμα.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, αιτούμαστε την έγγραφη ενημέρωσή μας, εντός του
προβλεπόμενου χρόνου, για τους λόγους αυτής της καθυστέρησης. Πιο
συγκεκριμένα, αιτούμαστε την καταγραφή των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν και
τη διάρκεια του κάθε σταδίου, από την προκήρυξη του έργου μέχρι σήμερα.
Επιπλέον, ζητάμε να μας ενημερώσετε για τον προγραμματισμένο χρόνο έναρξης και
ολοκλήρωσης των εργασιών.
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