Λάρισα: παραδόθηκε ο νέος
οδικός άξονας Πολυνερίου –
Πασχαλίτσας
Έναν ακόμη δρόμο στην επαρχία Φαρσάλων παρέδωσε χτες η
Νομαρχία Λάρισας υλοποιώντας το πρόγραμμα της για τη συνεχή
βελτίωση του οδικού δικτύου του Νομού. Πρόκειται για το δρόμο
Πολυνερίου – Πασχαλίτσας, τον οποίο εγκαινίασε χτες ο νομάρχης
Λάρισας κ. Λουκάς Κατσαρός.
Πρόκειται για σημαντικό έργο καθώς εξυπηρετεί πολλαπλώς τους
κατοίκους του Δήμου Ενιπέα, ενώ δίνει μια ακόμη σύνδεση του ν.
Λάρισας με το Νομό Καρδίτσας. Παράλληλα η Νομαρχία,
συνεχίζοντας το έργο της, κατασκευάζει αυτή την εποχή δυο
ακόμη βασικές αρτηρίες στην επαρχία Φαρσάλων: το δρόμο
Πολυνερίου – Νέας Λεύκης, και Σταυρός- όρια Ν. Καρδίτσης στον
οποίο οι εργασίες ξαναρχίζουν μετά από τη λήξη της δικαστικής
εμπλοκής που είχε παρουσιαστεί.
«Σε καιρούς δύσκολους, η Νομαρχία Λάρισας, διαχειρίζεται τα
κονδύλια της με σύνεση και πνεύμα οικονομίας, και καταφέρνει
να κάνει έργο και κυρίως δρόμους σε όλο το νομό», τόνισε
χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του ο νομάρχης Λάρισας κ. Λουκάς
Κατσαρός δίνοντας το στίγμα της προσπάθειας που εξακολουθεί να
καταβάλλει η Νομαρχία για το νομό.
Ο δρόμος που εγκαινιάστηκε χτες – και ο οποίος ικανοποιεί ένα
αίτημα χρόνων των κατοίκων της περιοχής- είναι μήκους 3,5 χλμ
και προϋπολογισμού 850.00 ευρώ. Ο στενός και παλιός
χωματόδρομος κατασκευάστηκε εξ’ αρχής. Έγιναν εκσκαφές
εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες και ημιβραχώδες σε πλάτος 8 μέτρων
και επιχώσεις με αμμοχάλικο, τεχνικά έργα για την ασφάλεια του
δρόμου, καθώς και διπλή ασφαλτότρωση πλάτους 7,50 μέτρων.
Σε δηλώσεις του μετά τα εγκαίνια ο νομάρχης κ. Λουκάς Κατσαρός
τόνισε:

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που παραδίδουμε έναν ακόμη δρόμο
στην επαρχία Φαρσάλων, που ήταν η πιο προβληματική σε όλο το
νομό. Η Νομαρχία Λάρισας όλα αυτά τα χρόνια παρουσίασε ένα
τεράστιο έργο σε υποδομές και παραδίδει ένα οδικό δίκτυο από
τα καλύτερα στην Ελλάδα».
Για τη σημαντικότητα του δρόμου μίλησαν ακόμη ο δήμαρχος
Ενιπέα κ. Παπαθανασίου και ο Πρόεδρος του Τ.Σ Πολυνερίου κ.
Μιχάλης Ντάφος.
Παρέστησαν στα εγκαίνια οι αντινομάρχες Ρένα Καραλαριώτου,
Αντ. Δραμαλιώτης, Κων. Σπανούλης και Χρ. Σιιδερόπουλος, η
δήμαρχος Φαρσάλων κα Μαρία Ίφου, ο δήμαρχος Πολυδάμαντα κ. Ε.
Μπαλατσός, ο υπ. Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Καπετάνος και κάτοικοι
της περιοχής. Το έργο εκτέλεσε η Κοινοπραξία ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε υπό
την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Λάρισας
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