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Στην κυκλοφορία χθες το τμήμα μέχρι Γέφυρα Δέσπως

Με λίγα 24ωρα καθυστέρηση, αντί στο τέλος Μαΐου, χθες 4 Ιουνίου, δόθηκε νωρίς το
απόγευμα στην κυκλοφορία το τμήμα της Εθνικής Οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας, στη
θέση Λυγιά – Γέφυρα Δέσπως, σημεία του οποίου είχαν υποστεί καθιζήσεις από τα ακραία
καιρικά φαινόμενα του χειμώνα.

Το τελικό στάδιο των εργασιών που αφορούσαν την ασφαλτόστρωση και τις διαδικασίες
παράδοσης του τμήματος στην κυκλοφορία, επόπτευσαν ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος
Καχριμάνης και ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας Στράτος Ιωάννου.

Ο Περιφερειάρχης σε δηλώσεις του ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Σήμερα παραδίνουμε στην κυκλοφορία το τμήμα Πρέβεζα –Λυγιά- Ηγουμενίτσα, ένα τμήμα
που είναι αρκετό καιρό κλειστό και η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω της Λυγιάς,
προκαλώντας αρκετά προβλήματα στους κατοίκους της. Δόθηκε μια καλή λύση στα δύο
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τμήματα που ανακατασκευάσαμε τώρα. Στο ένα έγινε μικροπαασάλωση και κατασκευή
τοιχίου. Πρόκειται για ένα σημείο που και στο παρελθόν είχε διορθωθεί με προσωρινές
λύσεις. Στο δεύτερο τμήμα έγινε τεράστια εξυγίανση γιατί δυστυχώς φαίνεται ότι όλο αυτό
το οδόστρωμα, στη βάση του έχει ένα υλικό σα γλίνα, το οποίο με τις πολλές βροχές
προκαλεί προβλήματα. Προκειμένου να τα αποφύγουμε και στο μέλλον κάναμε εξυγίανση
του εδάφους και καινούργια οδοστρωσία και έτσι σήμερα, προτού να αρχίσει η τουριστική
σεζόν δίνουμε το συγκεκριμένο τμήμα σε κυκλοφορία».

Από την πλευρά του ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας, μεταξύ άλλων δήλωσε: «Είμαι
χαρούμενος που δόθηκε στην κυκλοφορία το συγκεκριμένο τμήμα της παραλιακής Εθνικής
Οδού, γιατί ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα για την περιοχή. Θέλω να ζητήσουμε συγνώμη για τη
μικρή καθυστέρηση που υπήρξε, γιατί είχαμε υποσχεθεί ότι μέχρι 31 Μάιου θα είχαμε δώσει
το δρόμο στην κυκλοφορία, αργήσαμε 3-4 μέρες, αλλά τελικά καταφέραμε δίνοντας μια
μάχη με το χρόνο να δοθεί στην κυκλοφορία».

Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε ακόμη ότι για την ανακατασκευή της γέφυρας της Δέσπως,
έργο για το οποίο έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο, η Εθνική Οδός στο
συγκεκριμένο τμήμα θα διακοπεί και θα διεξάγεται και πάλι μέσω της Λυγιάς, τον προσεχή
Σεπτέμβριο, όταν και σχεδόν θα έχει ολοκληρωθεί η τουριστική περίοδος. Πρόκειται για το
έργο που είχε δημοπρατηθεί μαζί με το τμήμα Καρτέρι-Πάργα, αλλά δεν είχε ξεκινήσει.
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