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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός: «Η Λευκάδα προχωρά μπροστά με νέα
έργα. Ανοίγουν νέοι δρόμοι στην πόλη της Λευκάδας και αναβαθμίζονται οι
περιοχές Περιβόλια και Βαρδάνια».

Την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021, ο Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός
υπέγραψε σύμβαση με τον κ. Νίκο Χαμοσφακίδη, εκπρόσωπο της ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ
Α.Τ.Ε., για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 180.000,01€.
Το έργο αφορά εργασίες διάνοιξης και ασφαλτόστρωσης οδών εντός σχεδίου πόλης
Λευκάδας, στις περιοχές Περιβόλια και Βαρδάνια.
Συγκεκριμένα, στην περιοχή Περιβόλια, θα ολοκληρωθεί η διάνοιξη του υπόλοιπου
τμήματος της οδού Δ. Καλυβιώτη, μήκους 40μ, που οδεύει προς τον Βορρά, καθώς
επίσης και η κάθετή της, μήκους 64μ, που οδηγεί προς την Υποσμηναγού Α.
Κατωπόδη. Εκτός από τις εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών, μέρος των
εργασιών θα συμπεριλαμβάνει την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων. Επί
των οδών θα κατασκευαστούν φρεάτια παροχέτευσης όμβριων, πεζοδρόμια, δίκτυα
ύδρευσης και αποχέτευσης λυμάτων, καθώς επίσης και υποδομή για τα δίκτυα
ηλεκτροφωτισμού.
Στην περιοχή Βαρδάνια, θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης στην
οδό 58, του σχεδίου πόλεως, που θα συμπεριλαμβάνει προσαρμογές της οδού στα
υψόμετρα του σχεδίου, θα κατασκευαστούν φρεάτια για την απορροή των όμβριων
υδάτων, θα κατασκευαστεί πεζοδρόμιο στην δυτική πλευρά του δρόμου, και τέλος
θα πραγματοποιηθούν εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών.

Τέλος, θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό που βρίσκεται
ανάμεσα στα ΟΤ 497-499, σε μήκος 105μ, και τμήματος της οδού ανάμεσα στα 498500, μήκους 50μ. Συγκεκριμένα, θα κατασκευαστεί δίκτυο όμβριων υδάτων, το
οποίο θα συνδεθεί στο κεντρικό δίκτυο της επαρχιακής οδού. Θα κατασκευαστούν
φρεάτια απορροής στο τελικό κατάστρωμα της οδού, και τέλος θα εκτελεστούν
εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών.
Το έργο ανήκει στο συνολικό σχεδιασμό του Δήμου για την αντιμετώπιση
προβλημάτων στους δρόμους, και ειδικότερα η συγκεκριμένη παρέμβαση, στην
πόλη της Λευκάδας, σε περιοχές όπου υπάρχει οικιστική πυκνότητα, και άμεση
ανάγκη σε έργα οδοποιίας και των συνοδών της έργων.
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