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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνεχής διεκδίκηση χρηματοδότησης έργων από τη δημοτική αρχή 

Αιγιαλείας - Συνάντηση Στέλιου Πέτσα με τον Βασίλη Χριστόπουλο 

 

Συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ. 

Στέλιο Πέτσα, είχε την Παρασκευή στο ΥΠΕΣ ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου 

Αιγιαλείας κ. Βασίλης Χριστόπουλος, στο πλαίσιο του συνεχούς αγώνα της Δημοτικής Αρχής 

για διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων έργων μέσω διαφόρων εθνικών και ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων. 

Ο Δήμος Αιγιαλείας έχει προχωρήσει στην υποβολή διαφόρων προτάσεων με στόχο τη 

χρηματοδότηση έργων μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», με σημαντικότερο το έργο 

της κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού (διυλιστήριο) στον ποταμό Σελινούντα, 

που θεωρείται έργο εμβληματικό και που θα εξασφαλίσει ποιοτικό και φθηνό νερό στους 

δημότες της Αιγιάλειας. Αν και τελευταία υπήρξαν δημοσιεύματα στον Τύπο κατά τα οποία 

φέρεται ο κ. Πέτσας να δεσμεύτηκε για την εντός των ημερών ένταξη σε χρηματοδότηση του εν 

λόγω έργου, τονίστηκε πως το ΥΠΕΣ βρίσκεται σε ώριμες διαπραγματεύσεις και με άλλα 

Υπουργεία, ώστε να εξασφαλιστεί το σύνολο της πίστωσης που θα καλύψει το κόστος του 

μνημειώδους αυτού έργου. 

Παράλληλα, έγινε αναφορά και σε άλλα έργα που αναμένουν χρηματοδότηση, μεταξύ αυτών η 

αγροτική οδοποιία σε όλη την έκταση του Δήμου Αιγιαλείας, η επέκταση του αποχετευτικού 

δικτύου, οι δράσεις επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης σε διάφορα σημεία του Δήμου, η 

συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων, η βελτίωση προσβασιμότητας σε πολυσύχναστες 

παραλίες κ.α. με προτεραιότητα πάντα την αγροτική οδοποιία.  

Εξάλλου, με πρόσφατη απόφαση του ΥΠΕΣ ο Δήμος Αιγιαλείας έλαβε επιχορήγηση 150.000 

ευρώ για "Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και 

συνοδευτικού εξοπλισμού"μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ». 



«Η συνάντησή μας με τον κ. Πέτσα ήταν, όπως πάντα, άκρως εποικοδομητική και ωφέλιμη. 

Λάβαμε αρκετές ουσιαστικές υποσχέσεις για ένταξη, στο προσεχές διάστημα, ώριμων προτάσεων 

που έχουμε ήδη υποβάλει ως Δήμος. Συνεχίζουμε χωρίς τυμπανοκρουσίες και χωρίς υπερβολές 

και λαϊκισμούς, να εργαζόμαστε ακατάπαυστα για τους δημότες μας» σημείωσε σε δηλώσεις του 

μετά τη συνάντηση, ο κ. Χριστόπουλος. 

 


