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Λευκάδα, 12/11/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός: «Ένα μεγάλο έργο για την Λευκάδα
γίνεται πραγματικότητα».
Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Ιωάννη Τσακίρη,
εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021 στην ΣΑΕ 071 το έργο της
«Κατασκευής περιφερειακής οδού πόλης Λευκάδας», με π/υ 3.674.800,00€.
Ένα έργο που θα συμβάλλει τα μέγιστα στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της
πόλης, θα διευκολύνει την ζωή κατοίκων και επισκεπτών, και θα παρέχει ασφάλεια
σε οχήματα και πεζούς. Επίσης, θα διευθετηθεί σε μόνιμη βάση το ζήτημα των
ομβρίων που ταλανίζει την περιοχή των Βαρδανίων.
Πιο συγκεκριμένα, βάσει της εγκεκριμένης μελέτης του δήμου, η περιφερειακή
οδός θα συνδεθεί με την οδό Φιλοσόφων στην ΧΘ 0,000 και την οδό Ούλωφ Πάλμε
στη ΧΘ 0,930. Στο πλαίσιο της κατασκευής της περιφερειακής οδού και επειδή η
υδραυλική μελέτη προτείνει την σύνδεση του δικτύου ομβρίων της ευρύτερης
περιοχής, θα γίνει με αγωγό Φ800 στη διασταύρωση της οδού Φιλοσόφων και
Πεφανερωμένης, και επειδή απαιτείται μεγαλύτερη κυκλοφοριακή σύνδεση και
ενιαία αντιμετώπιση, μελετάται και προτείνεται, τμήμα μήκους 65,77 μ της οδού
Φιλοσόφων να ανακατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υδραυλικής
μελέτης και σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό διάγραμμα. Στο τέλος επίσης
της περιφερειακής οδού είναι απαραίτητο η συνέχιση του προβλεπόμενου
κιβωτιοειδούς αγωγού όμβριων έτσι ώστε τα όμβρια ύδατα να καταλήγουν στη
θάλασσα. Για το λόγο αυτό, αλλά και την καλύτερη συναρμογή της περιφερειακής
οδού στο υφιστάμενο δίκτυο, συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη και κατασκευή
τμήματος της οδού Ούλωφ Πάλμε σε μήκος 122,91 μ.
Ο Δήμος Λευκάδας ευχαριστεί θερμά τους κκ. Υπουργούς Γιώργο Γεραπετρίτη,
Άδωνη Γεωργιάδη, Κωνσταντίνο Καραμανλή, τους συναρμόδιους Υφυπουργούς κκ
Γιάννη Τσακίρη και Γιώργο Καραγιάννη, καθώς και τον βουλευτή Λευκάδας, κ.
Αθανάσιο Καββαδά, για την σημαντική συνδρομή τους στην επίτευξη ενός μεγάλου
στόχου μας.
Το όραμά μας για μια αισθητικά και περιβαλλοντικά καλύτερη πόλη υλοποιείται,
και σίγουρα η νέα οδός θα βελτιώσει την κινητικότητα και προσπελασιμότητα της
Λευκάδας.
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