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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ

Ο Δήμος Ιωαννιτών κατάφερε να ολοκληρώσει μια σημαντική παρέμβαση στον κόμβο
Εφύρας – Βελουχιώτη και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Δε σταματάει όμως εκεί, καθώς ήδη έχει εγκρίνει τους όρους δημοπράτησης μιας ακόμα
παρέμβασης προϋπολογισμού 500.000 ευρώ που αφορά στη δεύτερη φάση των εργασιών
αναβάθμισης του οδικού δικτύου της συγκεκριμένης περιοχής στην οποία κατά το παρελθόν
έχουν σημειωθεί πολλά τροχαία ατυχήματα.

Έτσι, στη νέα εργολαβία που χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από τη ΣΑΤΑ του Δήμου
Ιωαννιτών, περιλαμβάνονται εργασίες απομάκρυνσης του φθαρμένου ασφαλτικού
οδοστρώματος και ακολούθως πλήρης ανακατασκευής του, αντικατάσταση
πλακοστρώσεων και κρασπέδων στα πεζοδρόμια καθώς και οριζόντια σήμανση των οδών.
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Η σημαντικότερη όμως παρέμβαση είναι η δημιουργία ενός ακόμα κόμβου στη συμβολή των
οδών Καπετάν Κλειδή, Καπετάν Χασιώτη και Καπετάν Λεπενιώτη.

Ο κόμβος έχει συνολική διάμετρο 20.00μ. Προβλέπονται πεζοδρόμια επαρκούς πλάτους,
άνω του 1,65 μ καθώς και μια λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 5,50μ. Τέλος προβλέπεται η
κατασκευή κυκλικής νησίδας διαμέτρου 8.00, εκ των οποίων περιμετρικά τα 2.00μ
υποβαθμίζονται για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας μεγάλων οχημάτων.

«Ολοκληρώσαμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα την πρώτη παρέμβαση στην περιοχή
της Εφύρας. Σε μια περιοχή όπου είχαν σημειωθεί πολλά τροχαία ατυχήματα. Δε
σταματάμε όμως εδώ. Άμεσα προχωράμε στη δεύτερη φάση τη παρέμβασής μας στην
περιοχή αυτή με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών μας. Με
σοβαρότητα και προγραμματισμό ο Δήμος θα ολοκληρώσει ένα ακόμα σημαντικό έργο που
έχει ανάγκη η πόλη. Είμαι σίγουρος ότι μετά το τέλος του έργου η περιοχή δε θα μοιάζει σε
τίποτα με αυτό που βιώνουν σήμερα καθημερινά εκατοντάδες συνδημότες μας που μένουν ή
διέρχονται απ' αυτή», δήλωσε ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας.
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