Περιφέρεια Αττικής: Εργασίες
ανακαίνισης σε 10.000 ιστούς
ηλεκτροφωτισμού
Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη ξεκινούν
εργασίες ανακαίνισης και αποκατάστασης φθορών σε 10.000 ιστούς
ηλεκτροφωτισμού, σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με
στόχο αφενός την αισθητική αναβάθμιση της εικόνας της Αττικής
και αφετέρου την προάσπιση της ασφάλειας των πολιτών.
Ειδικότερα οι εργασίες θα ξεκινήσουν την ερχόμενη Τετάρτη 11
Μαρτίου και θα πραγματοποιηθούν σε βασικές οδικές αρτηρίες του
λεκανοπεδίου μεταξύ των οποίων οι λεωφόροι Αλίμου, Κατεχάκη,
Αθηνών, Πειραιώς, Βάρης, Βουλιαγμένης, Κηφισίας, Μεσογείων,
Ποσειδώνος, Αθηνών-Σουνίου, Λαυρίου, Συγγρού, Σχιστού,Α
Π.Ράλλη, Αλεξάνδρας.
Η συγκεκριμένη δράση έχει εκτιμώμενο χρονικό ορίζοντα
ολοκλήρωσης τα 2 έτη και έρχεται ως φυσική συνέχεια της
πετυχημένης δράσης που αναλήφθηκε από την πρώτη στιγμή που
ανέλαβε η νέα διοίκηση της Περιφέρειας, κατά της παράνομης
αφισορύπανσης και της παράνομης αφισοκόλλησης που για σειρά
ετών λάμβανε χώρα επί των ιστών ηλεκτροφωτισμού και
σηματοδότησης της Αττικής.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα εξωραϊστεί σημαντικά η
εικόνα των ιστών ηλεκτροφωτισμού καθώς πολλοί από αυτούς
εμφανίζουν σήμερα σημάδια οξείδωσης και εκτεταμένων φθορών.
Παράλληλα θα γίνει ενδελεχής έλεγχος τυχόν διάβρωσής τους
καθώς και αντικατάσταση των εκλιπόντων ή φθαρμένων θυρίδων.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση
από την τροχαία και θα λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα
προκειμένου να υπάρξει η ελάχιστη δυνατή όχληση των πολιτών
και οι εργασίες να εκτελούνται με απόλυτη ασφάλεια.

Με αφορμή την έναρξη των εργασιών ο Περιφερειάρχης
Αττικής σε δηλώσεις του επισημαίνει τα εξής:
«Συνεπείς στη δέσμευσή μας ότι για εμάς είναι προτεραιότητα η
αισθητική αναβάθμιση της Αττικής μας, η προστασία του
περιβάλλοντος αλλά και η προάσπιση της ασφάλειας των πολιτών,
συνεχίζουμε τις στοχευμένες δράσεις και παρεμβάσεις μας προς
αυτή την κατεύθυνση.
Μετά την πρωτοβουλία μας να αναλάβουμε να βάλουμε ένα τέλος
στην παράνομη αφισορύπανση και να καθαρίσουμε την Αττική μας η
οποία στέφθηκε με επιτυχία και στηρίχθηκε ιδιαίτερα από τους
πολίτες, προχωράμε με την ανακαίνιση και συντήρηση 10.000
ιστών ηλεκτροφωτισμού σε κεντρικές λεωφόρους της Αττικής μας.
Θα συνεχίσουμε και με άλλες δράσεις, υπερασπιζόμενοι το
δικαίωμα των πολιτών της Αττικής να ζουν σ΄ένα καλαίσθητο και
ασφαλές περιβάλλον».

