Ποια είναι τα μεγάλα έργα που
ολοκληρώνονται
μέχρι
το
καλοκαίρι
Το 2021 μέχρι τώρα δείχνει πως συνεχίζει τον κύκλο που άνοιξε
πέρυσι με την πανδημία. Σε αυτή τη μεταβατική χρονιά, μεταξύ
εμβολίων, καραντίνας και “απελευθέρωσης” από τα δεσμά του
κορονοϊου, τα μεγάλα έργα στη χώρα έχουν σαφώς επηρεαστεί.
Παρά το γεγονός πως τα εργοτάξια έχουν μείνει ανοιχτά καθ`όλη
τη διάρκεια της πανδημίας, δεν παύει να υπάρχει μία δυσκολία,
στην μετακίνηση αγαθών και ανθρώπων αλλά και στην προσφορά
υπηρεσιών.
Πέραν αυτών υπάρχουν και τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας τα οποία
κάνουν δυσκολότερη μία εκ φύσεως δύσκολη εργασία ενώ κάθε φορά
που κάνουν την εμφάνιση τους κρούσματα, η δυσκολία στη
λειτουργία των εργοταξίων πολλαπλασιάζεται.
Εντούτοις, στον προγραμματισμό της φετινής χρονιάς υπάρχουν
σημαντικά έργα που βαίνουν προς ολοκλήρωση και μέρος αυτών
εκτιμάται -με τα σημερινά δεδομένα- ότι θα μπορέσει να
ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι.
Ένα από τα σημαντικότερα, είναι το έργο του υποθαλάσσιου
αγωγού νερού στην Αίγινα που μέσα στο καλοκαίρι θα παραδοθεί.
Την ίδια περίοδο εκτιμάται από την Περιφέρεια Αττικής και η
ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των μεγάλων έργων για την ανάπλαση
του Φαληρικού Όρμου.
Καλοκαίρι εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν και τα έργα για τις
μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων σε Βοιωτία, Ηλεία και
Αλεξανδρούπολη που θα λύσουν το πρόβλημα της διαχείρισης
απορριμμάτων στους νομούς της περιοχής τους.
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Νωρίτερα, τον Μάρτιο εκτιμάται ότι θα παραδοθεί το “αιώνιο”
έργο που αφορά την επέκταση του Τραμ κατά 5,4 χλμ. Αφορά στη
νέα μονή κυκλική γραμμή που ξεκινά από το σημερινό τέρμα στο
ΣΕΦ και περνά από την Γρ.Λαμπράκη, τη Βασιλέως Γεωργίου,
φτάνει στην Ακτή Ποσειδώνος και επιστρέφει στο ΣΕΦ μέσως της
Εθνικής Αντιστασεως και της Ομηρίδου Σκυλίτση.
Μέχρι το καλοκαίρι θα έχει ολοκληρωθεί και η πολύκροτη
εργολαβία για τις έξι πεζογέφυρες σε μεγάλους άξονες της
Αθήνας. Ήδη σε λειτουργία είναι η πεζογέφυρα της Λ.Ποσειδώνος
στο ύψος της Καλαμακίου.
Ανήμερα των 200 χρόνων από την επέτειο της έναρξης της
ελληνικής επανάστασης, το σύγχρονο ελληνικό κράτος θα
γιορτάσει με τα εγκαίνια της Εθνικής Πινακοθήκης, ένα από τα
σπουδαιότερα κτιριακά έργα πολιτισμού. Το νέο κτίριο
αναμένεται να γίνει σημείο αναφοράς των εορτασμών και να
αποτελέσει ένα νέο πόλο έλξης για τους Αθηναίους και τους
επισκέπτες της πόλης.
Για το καλοκαίρι έχει επίσης προγραμματιστεί η ολοκλήρωση: της
σύνδεσης της Ιόνιας Οδού με τα Τζουμέρκα, η ανακατασκευή της
οδού Σταύρου Νιάρχου, το οδικό έργο Δρυόπη-Γαλατάς κ.α.

