
 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Έγγραφο-παρέμβαση  του δημάρχου Ανδρίτσαινας-

Κρεστένων για το δρόμο Πάτρα-Πύργος  

«Επιτακτική ανάγκη για το τμήμα 

 Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα» 

Το σχεδιασμό του έργου προανήγγειλε ο Κυρ. 

Μητσοτάκης σε αντιπροσωπεία του δήμου, με επικεφαλής 

τον αντιδήμαρχο Γιαν. Δάγκαρη 

 

 

Επιτακτική χαρακτηρίζει την ανάγκη  ο δήμος 

Ανδρίτσαινας-Κρεστένων για την κατασκευή του 

τμήματος Πύργος- Καλό Νερό-Τσακώνα, μετά την 

ανακοίνωση από τον πρωθυπουργό της υλοποίησης του 

αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος-Αρχ. Ολυμπία.  

Για το ζωτικής σημασίας έργο για την περιοχή 

ολόκληρης της Νότιας Ηλείας, στη διάρκεια της ανακοίνωσης 

για την υλοποίηση του εν λόγω οδικού άξονα,  υπήρξε 

παρέμβαση προς τον  Κυρ. Μητσοτάκη από αντιπροσωπεία 

του δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, με επικεφαλής  τον 

αντιδήμαρχο κ. Γιάννη Δάγκαρη ο οποίος εκπροσώπησε το 

Δήμαρχο κ. Σάκη Μπαλιούκο. 



Για το ζήτημα αυτό ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε εν 

συνεχεία  ότι  σχεδιάζεται η υλοποίηση του εν λόγω οδικού 

τμήματος, χωρίς ωστόσο όπως είπε  αυτή τη στιγμή να 

υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο… 

Για το θέμα του δρόμου Πύργος – Καλό Νερό – 

Τσακώνα εξάλλου, από το δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων 

επιδόθηκε  σχετικό έγγραφο του κ. Μπαλιούκου προς τον 

υπουργό Υποδομών κ. Κώστα Καραμανλή, στο οποίο μεταξύ 

άλλων αναφέρονται τα εξής; 

«Με την ευχή να ολοκληρωθεί αυτό το μεγάλο έργο για την 

Πελοπόννησο και το Νομό μας και για να εξαγνιστεί το 

πολιτικό σύστημα της Χώρας μας για όσα παιχνίδια 

παίχτηκαν στις πλάτες μας τόσα χρόνια. Το έργο όμως αυτό 

είναι τμήμα του οφειλόμενου. Δεν περιλαμβάνει το τμήμα 

Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα. Έτσι οι Δήμοι της Νότιας 

Ηλείας στερούνται και πάλι… αυτής της προσφοράς, θα ζουν 

όμως με το όνειρο…  Η υλοποίηση  του τμήματος αυτού είναι 

μεγάλης σπουδαιότητας  για λόγους οδικής ασφάλειας αφού 

είναι πολύ συχνά τα τροχαία δυστυχήματα, καθώς επίσης και 

για λόγους ανάπτυξης σε μια περιοχή  που επί σειρά 

δεκαετιών  έχει ξεχαστεί  από την κεντρική εξουσία και 

ΑΠΑΙΤΕΙ  επιτέλους έργα  που θα την τονώσουν 

οικονομικά». 

 

 

 


