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Την Σαλαμίνα επισκέφθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Παναγιώτης Χατζηπέρος
προκειμένου να κάνει επιτόπια αυτοψία στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του έργου των
ομβρίων στην περιοχή Βουρκάρι Σαλαμίνας, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το έργο εκτελείται
στον πιο πολυσύχναστο κόμβο της Σαλαμίνας και βρίσκεται στην πιο κρίσιμη φάση του.
Συγκεκριμένα ο κ. Χατζηπέρος συναντήθηκε με τον συγκοινωνιολόγο που εκπόνησε τις
προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μεταξύ της οδού Ζωοδόχου Πηγής, Λεωφόρου
Σαλαμίνας και Ιπποκράτους οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν για τη συνέχεια της
κατασκευής του ορθογωνικού αγωγού των ομβρίων.
Ο αγωγός έχει μέχρι σήμερα
κατασκευαστεί από Νότο και η διέλευση κινείται προς Βορρά. Με γνώμονα την ασφάλεια
και την ελαχιστοποίηση της όχλησης των κατοίκων, των επισκεπτών καθώς και των
επιχειρήσεων της περιοχής, αλλά και για λόγους κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης των
οχημάτων, επιλέχθηκε η κατασκευή να πραγματοποιηθεί σε 2 φάσεις.

Στην 1η φάση, ο αγωγός να διέλθει εγκάρσια από το ρεύμα κυκλοφορίας της Λ. Σαλαμίνας
προς Παλούκια, όπου έχει αποδοθεί και το παρκάκι από την Αρχαιολογική Υπηρεσία και σε
2η φάση από το ρεύμα κυκλοφορίας προς Φανερωμένη, όπου συνεχίζονται οι αρχαιολογικές
έρευνες.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων τόνισε ότι το εν λόγω έργο είναι πολύ σύνθετο και
εκτελείται στον πιο πολυσύχναστο κόμβο της Σαλαμίνας. Γι’ 2 αυτό και απαιτείται ο
καλύτερος δυνατός συντονισμός για την επιτάχυνση των εργασιών του έργου, με σκοπό να
υπάρχει η μικρότερη δυνατή όχληση στο ήδη βεβαρημένο κυκλοφοριακό πρόβλημα της
Σαλαμίνας και να εκτελεστεί κυρίως τους χειμερινούς μήνες.
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Οι αποφάσεις που ελήφθησαν αποσκοπούν στον καλύτερο προγραμματισμό και
συντονισμό ενεργειών όλων των εμπλεκομένων στο έργο προκειμένου να εκτελεστεί στο
συντομότερο χρονικό διάστημα, με σκοπό να υπάρξει η μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία
στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο νησί. Πρέπει να τονισθεί ότι στην
περιοχή του έργου διέρχονται βασικοί αγωγοί (ΕΥΔΑΠ-Αποχέτευσης-Cosmote κλπ.).

Ο Αντιπεριφερειάρχης ευχαρίστησε τους εμπλεκόμενους για την άμεση ανταπόκρισή
τους και τη δημιουργική συμμετοχή τους στο κάλεσμά του. Τέλος, δήλωσε ότι η Περιφέρεια
και η Π.Ε. Νήσων Αττικής είναι δίπλα στο Δήμο Σαλαμίνας, τους κατοίκους και τους
επισκέπτες, με στοχευμένα έργα και παρεμβάσεις.
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