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Τα έργα οδοποιίας των κεντρικών δρόμων της Σαλαμίνας και των ομβρίων,
επισκέφθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων.
Συγκεκριμένα ο Π.
Χατζηπέρος μετέβη στην Λεωφόρο Αγ. Νικολάου, στην Μαραθώνος και στην Λεωφόρο
Φανερωμένης, όπου έχουν ολοκληρωθεί τα έργα ασφαλτόστρωσης σε μεγάλο βαθμό.
Συζήτησε με τους καταστηματάρχες της περιοχής σχετικά με τα προβλήματα και
ειδικότερα για αυτά της απορροής των υδάτων τα οποία αντιμετώπιζαν κατά το παρελθόν.
Οι καταστηματάρχες διαβεβαίωσαν τον κ. Χατζηπέρο ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί πάρα
πολύ και αυτό φάνηκε από τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις.

Στη συνεχεία ο Αντιπεριφερειάρχης μετέβη στην Λεωφόρο Ζωοδόχου Πηγής όπου
υπάρχει μεγάλη και μακροχρόνια ταλαιπωρία των κατοίκων και καταστηματαρχών λόγω
της έντονης σκόνης που προκαλείται από την κατασκευή του έργου της απορροής των
ομβρίων στην περιοχή. Ο Αντιπεριφερειάρχης τους διαβεβαίωσε ότι αύριο θα
πραγματοποιηθεί η ασφαλτόστρωση του ολοκληρωμένου τμήματος του έργου. Ο κ.
Χατζηπέρος σε συνάντηση που είχε με την Δήμαρχο Σαλαμίνας κ. Ισιδώρα Νάννου,
συζήτησαν τα προβλήματα των κατοίκων της περιοχής και συμφώνησαν να βάλουν
σάρωθρο για να σταματήσει η ταλαιπωρία των κατοίκων και εν όψει της εορταστικής
πανήγυρης του Ιερού Ναού της Αγ. Κυριακής.

Κατόπιν ο κ. Χατζηπέρος πήγε στην Λεωφόρο Σαλαμίνας όπου έχουν ξεκινήσει τα έργα
απόξεσης και θα ακολουθήσει η ασφαλτόστρωση της οδού. Ακολούθησε επίσκεψη στην
περιοχή των Σεληνίων στην οποία έχει ασφαλτοστρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της
παραλιακής λεωφόρου.
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Επειδή πολλοί κάτοικοι ρωτούν για την διαγράμμιση των οδών, αυτό θα πραγματοποιηθεί
μετά το πέρας της ασφαλτόστρωσης. Τα έργα αυτά τα περιμένουν οι κάτοικοι και οι
επισκέπτες του νησιού της Σαλαμίνας πολύ καιρό και ήρθε η ώρα να υλοποιηθούν.

Τέλος, ο κ. Χατζηπέρος επισκέφθηκε το Κοινωνικό Ιατρείο της Σαλαμίνας όπου
συνομίλησε με τους εθελοντές και τους ασθενείς. Στη συνέχεια επισκέφθηκε τον
Πυροσβεστικό Σταθμό των εθελοντών στα Σελήνια, όπου συζήτησε τα προβλήματα τους,
ιδιαίτερα αυτό της προμήθειας των καυσίμων, τους ευχαρίστησε για την προσφορά τους
και τους ευχήθηκε ήρεμο καλοκαίρι.
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