Έργα ύψους 3.6 εκατ. ευρώ για
το οδικό δίκτυο του Πειραιά
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη εκτελούνται
αυτή την περίοδο σημαντικά έργα συντήρησης και βελτίωσης
κεντρικών οδικών αξόνων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά,
συνολικού προϋπολογισμού 3.600.000€, με χρηματοδότηση από
ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.
Ήδη έχει ολοκληρωθεί η ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα στις
λεωφόρους Δημοκρατίας και Ειρήνης στο Πέραμα καθώς και στη
Λεωφόρο Π. Ράλλη και στην οδό Λαοδικείας στη Νίκαια, ενώ στο
αμέσως προσεχές διάστημα θα εκτελεστούν ασφαλτικές εργασίες
στη Λεωφόρο Παπανδρέου, στο ύψος της πύλης Ε2 του λιμένα
Πειραιά. Όλων των ασφαλτικών εργασιών θα επακολουθήσουν
εργασίες διαγράμμισης των οδών.
Επιπλέον στο πλαίσιο της αναβάθμισης του οδικού δικτύου έχουν
ολοκληρωθεί οι εργασίες βαφής στις σήραγγες της Λεωφόρου
Ανδρέα Παπανδρέου και αντικαταστάθηκαν οι φθαρμένες πινακίδες
οδικής σήμανσης σε όλο το δίκτυο αρμοδιότητάς μας.
Ταυτόχρονα ολοκληρώνονται οι εργασίες συντήρησης, βελτίωσης
και εγκατάστασης πρασίνου στις νησίδες των οδών αρμοδιότητας
ΠΕ Πειραιά, με ιδιαίτερη έμφαση στη Λεωφόρο Σαλαμίνος.

Δηλώσεις κ. Πατούλη
«Επενδύουμε στην ασφάλεια των πολιτών που είναι προτεραιότητά
μας και αναβαθμίζουμε το οδικό δίκτυο όλης της Αττικής με
σύγχρονα έργα που γίνονται για πρώτη φορά, μετά από πολλά
χρόνια. Τα έργα που είναι σε εξέλιξη στην Περιφερειακή Ενότητα
Πειραιά έχουν στόχο όχι μόνο τον εκσυγχρονισμό του οδικού
δικτύου αλλά και την καλύτερη προάσπιση της ασφάλειας των
οδηγών. Θα συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς για όλη την
Αττική. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τις τεχνικές υπηρεσίες της
Περιφέρειας που επιδεικνύουν ιδιαίτερη αφοσίωση και εργάζονται

ακόμα και τις βραδινές ώρες, για το καλό των πολιτών».
Η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταυρούλα Αντωνάκου τόνισε:
«Όπως επανειλημμένα έχει δηλώσει ο Περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης, η αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και η
προστασία της ζωής των πολιτών, αποτελούν ζητήματα ύψιστης
προτεραιότητας για τη νέα διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής.
Στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά συνεχίζουμε την προσπάθεια
και εκτός από τις εργασίες των ασφαλτοστρώσεων και της
βελτίωσης της σήμανσης δημοπρατούμε τις επόμενες ημέρες τη
συντήρηση των εγκαταστάσεων του οδικού ηλεκτροφωτισμού σε όλο
το δίκτυο αρμοδιότητάς μας αλλά και την αντικατάσταση των
φωτιστικών σωμάτων στις σήραγγες της Λεωφόρου Παπανδρέου, έργα
που σε συνάρτηση με τις εργασίες στις νησίδες θα αλλάξουν την
όψη των οδικών αξόνων και θα αναβαθμίσουν τις περιοχές που
διέρχονται».

