
 

 

Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης σε συνεργασία με τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Εντατικοποίηση των έργων ασφαλτόστρωσης  

 

Συνεχίζονται  να υλοποιούνται  τα έργα υποδομών στον Δήμο μας.  

 

Ο Δήμαρχος  Ανδραβίδας-Κυλλήνης  κ. Λέντζας  Γ. και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 

Ηλείας κ. Γιαννόπουλος Β. πραγματοποίησαν σήμερα (13/5) επίσκεψη στα έργα 

ασφαλτοστρώσεων στο οδικό δίκτυο στη Βάρδα. 

Ένα χρόνιο αίτημα των Δημοτών, που καθημερινά διέρχοντουσαν το δρόμο για τα 

σχολικά συγκροτήματα της Βουπρασίας μαζί με τα παιδιά τους υλοποιείται. 

Ο Δήμαρχος  Ανδραβίδας-Κυλλήνης  κ. Λέντζας Γ. δήλωσε: « Έχει ιδιαίτερη σημασία 

για εμάς η βελτίωση της καθημερινότητας των Συνδημοτών μας. Η υλοποίηση των 

έργων ασφαλτόστρωσης, προς τα σχολικά συγκροτήματα της Βάρδας, συμβάλλουν στην 

ασφαλή μετακίνηση των μαθητών, καθώς και των Δημοτών, που διαμένουν στη 

περιοχή. Ήταν διαχρονικό αίτημα των γονέων, και των κατοίκων της περιοχής αφού 

παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις τους τόσα χρόνια δεν είχε πραγματοποιηθεί κάποιο 

έργο. 

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου για ακόμα μια φορά, στον 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Φαρμάκη Ν., και ιδιαίτερα στον Αντιπεριφερειάρχη 

κ. Γιαννόπουλο Β. για την αγαστή και εποικοδομητική συνεργασία μας. Η Περιφέρεια  

Δυτ. Ελλάδας. στέκεται αρωγός στις ανάγκες και στα αιτήματα του Δήμου μας. 

Συνεχίζουμε με σταθερά βήματα αυτή την μεγάλη προσπάθεια, δίνοντας έμφαση στην 

επίλυση των θεμάτων που απασχολούν τους κατοίκους όλου του Δήμου μας». 

Με τη σειρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Ε. Ηλείας κ. Γιαννόπουλος Β. δήλωσε: 

«Με τον Δήμαρχο Ανδραβίδας –Κυλλήνης κ. Λέντζα έχουμε δημιουργήσει έναν δίαυλο 

επικοινωνίας και άριστης συνεργασίας από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων 

μας. Όσο οι δυο βαθμοί της Αυτοδιοίκησης συνεργάζονται, τότε τα αποτελέσματα είναι 

ορατά με αποδέκτες τους πολίτες και την κοινωνία. Κι όταν μιλάμε για ζητήματα που 

αφορούν την προσβασιμότητα, και δη των μαθητών στα σχολεία τους, όπως στην 

συγκεκριμένη περίπτωση, η επίλυσή τους είναι μονόδρομος και υποχρέωσή μας 

απέναντί τους».   

Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στο οδικό δίκτυο συνεχίζονται σε ολόκληρο το Δήμο 

και αφορούν κεντρικές οδούς, αλλά και άλλες με μικρότερες, που εδώ και αρκετά 

χρόνια εμφάνιζαν σοβαρά προβλήματα στον ασφαλτικό τάπητα.  

Συνεχίζουμε την καθημερινή προσπάθεια για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του 

Δήμου απέναντι στους Πολίτες. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


