Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου
στα εγκαίνια της πεζογέφυρας
Αλίμου
Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, παρέστη
εγκαίνια της πεζογέφυρας του Αλίμου και
παράδοσης της, προς χρήση από το κοινό.

στην

στα

εκδήλωση

Στην εκδήλωση εκτός από τον Δήμαρχο Αλίμου Ανδρέα Κονδύλη
παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υποδομών, ο Υπουργός
Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ο τέως Υπουργός Γιάννης Μουζάλας, ο
Βουλευτής Νότιου Τομέα και τέως Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου
Διονύσης Χατζηδάκης, η Αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τομέα Δήμητρα
Νάνου , αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι του Αλίμου καθώς
και εκπρόσωποι της κατασκευαστικής εταιρείας.

Όλοι οι παριστάμενοι, στους σύντομους χαιρετισμούς τους
αναφέρθηκαν στην σπουδαιότητα του έργου καθώς ενώνει τον
αστικό ιστό με το παραλιακό μέτωπο με ασφάλεια για τους πεζούς
και για τα οχήματα που κινούνται επί της παραλιακής λεωφόρου,
ενώ τόνισαν ότι αποτελεί ένα έργο που σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε
και ολοκληρώθηκε από διαφορετικές διαδοχικές Περιφερειακές
αρχές και πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Υποδομών,
στέλνοντας μήνυμα διακομματικής υπέρβασης και συνέχειας της
δημόσιας ζωής.
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου τόνισε μεταξύ
άλλων:«Αυτή η γέφυρα, όπως και εκείνη του Παλαιού Φαλήρου,
αποτελούν σημαντικά έργα που αλλάζουν την καθημερινότητα της
πόλης και συμπλήρωσε, φανερά αισιόδοξος ότι:«ελπίζω πως μέχρι
το τέλος του έτους θα καταφέρουμε να σας καλέσουμε και εμείς
με τη σειρά μας στα εγκαίνια της πεζογέφυρας στο Τροκαντερό».
Στη συνέχεια και μετά την λήξη της τελετής, ο Δήμαρχος Παλαιού

Φαλήρου μαζί με τον Βουλευτή Διονύση Χατζηδάκη και εκπροσώπους
και μηχανικούς της κατασκευαστικής εταιρείας, επισκέφτηκαν τον
χώρο εργασιών της πεζογέφυρας του Τροκαντερό προκειμένου επί
τόπου να συζητηθούν λεπτομέρειες ενόψει της επανέναρξης των
εργασιών στον χώρο.
Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι ήδη στο εργοτάξιο του Τροκαντερό
έχουν εγκατασταθεί τα γραφεία των μηχανικών, βρίσκονται σε
εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης των ανελκυστήρων καθώς και
εργασίες χρωματισμών και σύντομα θα ξεκινήσουν οι επόμενες
οικοδομικές εργασίες
των φορέων πρόσβασης ενώ μόλις τη
προηγούμενη εβδομάδα ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου μαζί με τον
Βουλευτή Διονύση Χατζηδάκη επισκέφτηκαν το εργοστάσιο που
κατεργάζεται ο μεταλλικός φορέας της πεζογέφυρας όπου και εκεί
αναλύθηκαν τεχνικές πτυχές του έργου.

