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Εργα οδοποιίας ύψους 280.000 χιλ. ευρώ θα κατασκευάσει ο Δήμος Πρέβεζας

Ασφαλτοστρώσεις  και  μια  σειρά  από  σημαντικές  βελτιώσεις  δρόμων  περιλαμβάνει  το  έργο

“Οδοποιία Δήμου Πρέβεζας”, η διακήρυξη δημοπράτησης του οποίου δημοσιεύτηκε σήμερα. Ο

προυπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 280.000 χιλ ευρώ (με ΦΠΑ) με χρηματοδότηση από το

πρόγραμμα ΣΑΤΑ 2020/2021 του Δήμου Πρέβεζας.

Οι  εργασίες  έχουν  ως  στόχο  να  διευκολύνουν  την  προσβασιμότητα  και  τη  βελτίωση  του

καταστρώματος  συγκεκριμένων οδών ενώ περιλαμβάνουν επίσης  διαμόρφωση και  διαπλάτυνση

πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμό εντός του αστικού ιστού για την ασφαλή κίνηση των πεζών και

των ευπαθών ομάδων ΑΜΕΑ με λωρίδα όδευσης τυφλών.

Παρεμβάσεις θα γίνουν στις οδούς:

1. Περιοχή Νεάπολης Οδός Μερκούρη

Εργασίες διαμόρφωσης πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός της οδού από την συμβολή της με την

οδό Κρόκου έως την οδό Μανοπούλου ( περιμετρική τάφρος).

Θα γίνει αποξήλωση των παλαιών πεζοδρομίων και θα κατασκευαστούν νέα πεζοδρόμια πλάτους

2,25 μέτρων εκατέρωθεν της οδού και σε μήκος 130,00 μέτρων.Προβλέπεται και ηλεκτροφωτισμός

της οδού σε μήκος 180 ,00 μέτρων προκειμένου να γίνει σύνδεση με το υπόλοιπο δίκτυο.

2.Διαμόρφωση τμήματος οδού Μανοπούλου (πίσω από 6ο Δημοτικό σχολείο)
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Εργασίες  διαμόρφωσης  πεζοδρομίου  σε  μήκος  70,00  μέτρων  από  την  μία  πλευρά  τηςοδού

,ασφαλτόστρωση της οδού και ηλεκτροφωτισμός.

3. Περιοχή Αγ.Ειρήνης Οδός Απ.Ρίζου ( δίπλα από Μουσικό Σχολείο )

Εργασίες ασφαλτόστρωσης της οδού μήκους 125,00 μέτρων και πλάτους 5,00 -6,00 μέτρων με

σκοπό να διευκολυνθεί η προσβασιμότητα και η βελτίωση της κυκλοφορίας της οδού καθώς και

την  αντιμετώπιση  των  πλημμυρικών  φαινομένων  που  δημιουργούνται  επι  της  οδού  λόγω

υψομετρικών κλίσεων. Επίσης προβλέπεται η διάνοιξη και του υπολειπόμενου τμήματος της οδού

μήκους 25,00 μέτρων.

4.Περιοχή ΚΤΕΟ ανώνυμη οδός ( προς οικία Μπρίκου ,οικία Κίστη κλπ)

Εργασίες ασφαλτόστρωσης οδού συνολικού μήκους 302,00 μέτρων και πλάτους 4,00 μέτρων 

5. Περιοχή Υδραγωγείου Οδός Πλαπούτα & Σαχτούρη

Εργασίες ασφαλτόστρωσης της οδού συνολικού μήκους 120,00 μέτρων και πλάτους 6,00 μέτρων.

6. Περιοχή Υδραγωγείου Οδός Καλαβρύτων

Εργασίες ασφαλτόστρωσης τμήματος της οδού συνολικού μήκους 60,00 μέτρων και πλάτους 6,00

μέτρων.

7. Περιοχή Νοσοκομείου Οδός Παρμενίωνος (Ευαγγέλου )

Εργασίες διάνοιξης απαλλοτριωμένης έκτασης για την διαπλάτυνση και την ασφαλτόστρωση της

οδού μήκους 32,00 μέτρων και πλάτους 6,00 μέτρων .

8. Περιοχή Νοσοκομείου Οδος Ηφαιστίωνος 1η και 2η πάροδος

Εργασίες ασφαλτόστρωσης τμήματος της οδού συνολικού μήκους 105,00 μέτρων και πλάτους 5,00

μέτρων. Τα 25,00 αφορούν την 1η πάροδο ( Παπουτσής) και 80,00 μέτρα αφορούν την 2η πάροδο

(απέναντι ΙΚΑ ) της οδού Ηφαιστίωνος.

9. Περιοχή Δ.Δ Μύτικα Οδός Ωκεανίδων

Εργασίες ασφαλτόστρωσης της οδού συνολικού μήκους 450,00 μέτρων και πλάτους 4,00 μέτρων

10. Περιοχή Δ.Δ Φλαμπούρων Ανώνυμη οδός

Εργασίες ασφαλτόστρωσης της οδού συνολικού μήκους 30,00 μέτρων και πλάτους 5,00 μέτρων.
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Ο Δήμαρχος Πρέβεζας κ .Νίκος Γεωργάκος δήλωσε:

“Με το έργο αυτό , που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου, ικανοποιούμε αιτήματα

δημοτών  τα  οποία  αφορούν  διανοίξεις  ,  ασφαλτοστρώσεις  ,  ηλεκτροφωτισμούς  και  άλλες

παρεμβάσεις  σε  δρόμους  που παρότι  βρίσκονται  σε  κεντρικά  σημεία  της  πόλης  παρουσιάζουν

σημαντικά προβλήματα.

Παράλληλα ,με τεχνικές εργασίες και στα σημεία όπου αυτό είναι εφικτό, εντάσσουμε παρεμβάσεις

για την ασφαλή μετακίνηση των πεζών αλλά κυρίως των ΑΜΕΑ συμπολιτών μας.

Στόχος μας παραμένει πάντα μαζί με τα μεγάλα έργα να δίνουμε προτεραιότητα σε δράσεις που

βελτιώνουν την καθημερινότητα και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών”.

Σελ. 3 / 3


	ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
	Γραφείο Τύπου
	Β. Μπάλκου 1 – 48100 – Πρέβεζα
	Τηλ.: 26820-26013
	Fax: 26820-26631

