Αχαρνές: Ξεκινούν μελέτες
αντιπλημμυρικών έργων και
ανάπλασης της Λ.Καραμανλή
Μετά από πάρα πολλά χρόνια αρχίζει επιτέλους ουσιαστικά η
διαδικασία για την κατασκευή ενός μεγαλόπνοου έργου, ενός
έργου που αποτελεί μακροχρόνιο αίτημα και ταυτόχρονα βαθιά
ανάσα για ολόκληρο τον Δήμο Αχαρνών. Πρόκειται για την
κατασκευή μελέτης αντιπλημμυρικών έργων και ανάπλασης της
Λεωφόρου Καραμανλή.
Την Πέμπτη 30 Ιουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων της Διεύθυνσης
Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων συνεδρίασαν
παρουσία του Δημάρχου Αχαρνών κ. Σπύρου Βρεττού τα μέλη της
Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής (Κ.Σ.Ε.) του άρθρου 140 του
Ν. 4070/12, για να γνωμοδοτήσουν επί του αιτήματος του Δήμου
Αχαρνών για την έγκριση εκπόνησης της μελέτης και κατασκευής
του έργου με τίτλο: «Αποχέτευση Ομβρίων Λεωφόρου Καραμανλή από
Λ. Θρακομακεδόνων έως Οδού Δεκελείας» από τον ίδιο τον Δήμο
Αχαρνών, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής. Το αίτημα
του Δήμου εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή.
Η μελέτη αφορά κυρίως την κατασκευή αγωγού αποχέτευσης όμβριων
υδάτων στη Λ. Καραμανλή, με αποκατάσταση του καταστρώματος για
τη λειτουργικότητα των φρεατίων υδροσυλλογής. Το τμήμα αυτό
είναι ουσιαστικά η είσοδος προς τον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας
και συγχρόνως αποτελεί τμήμα του αστικού ιστού του Δήμου
Αχαρνών και δυναμικό εμπορικό κέντρο. Η μελέτη ομβρίων
συνδυάζεται με μελέτη ανάπλασης – διαμόρφωσης πεζοδρομίων και
κοινοχρήστων χώρων εκατέρωθεν της Λεωφόρου από τη συμβολή με
τη Λεωφόρο Πάρνηθας (διχάλα) μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο του
ΟΣΕ στην οδό Δεκελείας.
Η σύνταξη της μελέτης θα ολοκληρωθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών. Ο προϋπολογισμός του έργου

προβλέπεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 4.300.000 (συμπ. ΦΠΑ)
με την κατανομή των ποσών να είναι περίπου 70% αγωγοί ομβρίων
και 30% διαμόρφωση πεζοδρομίων – ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων.
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από κονδύλια της
Περιφέρειας. Το παρών στη συνάντηση έδωσαν ο Γενικός
Διευθυντής του Δήμου κ. Γεωργακόπουλος και ο εντεταλμένος
σύμβουλος της Περιφέρειας σε θέματα Χωρικού Σχεδιασμού και
Αντιπλημμυρικής Προστασίας κ. Κατσιγιάννης.
Στο περιθώριο της συνεδρίασης ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός τόνισε
σχετικά: «Επιτέλους ύστερα από πολλά χρόνια ένα τόσο σημαντικό
έργο, που περιλαμβάνει τα αντιπλημμυρικά και την ανάπλαση της
Λεωφόρου Καραμανλή, αρχίζει ουσιαστικά. Με την έγκριση της
απόφασης για την κατασκευή της μελέτης γίνεται ένα πολύ
σημαντικό βήμα για να δοθεί λύση σε ένα μείζον πρόβλημα για
όλη την πόλη».

