
Ωραιόκαστρο, 08.07.2020

Ξεκινούν εργασίες ασφαλτόστρωσης και συντήρησης πεζοδρομίων
σε περιοχές του Δ. Ωραιοκάστρου

Παρεμβάσεις  που  αναβαθμίζουν  τον  δημόσιο  χώρο  και  διευκολύνουν  την
καθημερινότητα των πολιτών ως προς τις μετακινήσεις τους υλοποιεί η διοίκηση
του δήμου Ωραιοκάστρου με εντολή του δημάρχου, Παντελή Τσακίρη.
Τρία  σημαντικά  έργα  που  αφορούν  σε  ασφαλτοστρώσεις,  συντηρήσεις
πεζοδρομίων και  τσιμεντοστρωμένων δρόμων και σε τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων
βρίσκονται  στο στάδιο της  τελικής  ευθείας προς την  υλοποίησή  τους,  καθώς το
επόμενο διάστημα αναμένεται να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις κατασκευής.

"Χωρίς ολιγωρίες υλοποιούμε πάγιες δεσμεύσεις μας. Η αισθητική και λειτουργική
αναβάθμιση βασικών υποδομών σε κάθε γωνιά του δήμου μας είναι για εμάς πολύ
σημαντική. Στόχος αυτών των παρεμβάσεων είναι να κάνουμε τη ζωή των δημοτών
μας  εύκολη",  ανέφερε  χαρακτηριστικά  ο  δήμαρχος  Ωραιοκάστρου,  Παντελής
Τσακίρης.

Εργασίες ασφαλτόστρωσης

Ειδικότερα, αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου με
τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Ωραιοκάστρου έτους 2020 και 2021»
για τη συντήρηση - επισκευή ασφαλτοστρωμένων δρόμων (λακκούβες- καθιζήσεις-
παραμορφώσεις) του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  του  έργου  ανέρχεται  στο  ποσό  του  400.000,00  €
(συμπεριλαμβανομένου του 24% Φ.Π.Α.),  θα χρηματοδοτηθεί  από πιστώσεις  της
ΣΑΤΑ του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Με  το  έργο  αυτό  προβλέπεται  να  γίνει  αποκατάσταση  φθορών  ασφαλτικών
οδοστρωμάτων  σε  όλες  τις  Δημοτικές  Ενότητες  του  Δήμου.  Οι  προβλεπόμενες
επεμβάσεις συντήρησης θα γίνονται τοπικά σε τμήματα ασφαλτοστρωμένων οδών,
στα  οποία  εμφανίζονται  έντονες  φθορές  του  οδοστρώματος,  με  στόχο  την
επαναφορά τους στο αρχικό κατά το δυνατόν επίπεδο, ώστε να ικανοποιούνται οι
απαραίτητες συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.

Συντηρήσεις πεζοδρομίων

Επίσης,  το  επόμενο  διάστημα  αναμένεται  να  υπογραφεί  η  σύμβαση  για  την
εκτέλεση του  έργου με τίτλο  "Συντήρηση πεζοδρομίων  και  τσιμεντροστρωμένων
οδών". 



Στόχος αυτού του έργου είναι ο ευπρεπισμός και η συντήρηση των πεζοδρομίων
του  Δήμου  Ωραιοκάστρου  και  η  εξασφάλιση  της  απρόσκοπτης  και  ασφαλούς
διέλευσης των πεζών σε όλο το μήκος τους.
Οι  οδοί  στις  οποίες  θα  γίνουν  επεμβάσεις  ανάπλασης  πεζοδρομίων  και
τσιμεντόστρωσης  οδών  έχουν  επιλεγεί  μέσα  από  αιτήσεις  Δημοτών,  τις  οποίες
καλείται  η προϊσταμένη αρχή να ικανοποιήσει ιεραρχώντας τες και λαμβάνοντας
υπ’ όψη το είδος των απαιτούμενων εργασιών και τη σπουδαιότητα του δρόμου.
Οι εργασίες που προβλέπονται είναι εκσκαφές, καθαιρέσεις, επιχώματα, κατασκευή
ρείθρων και  κρασπέδων,  διαμόρφωση ραµπών, επιστρώσεις,  τσιμεντόστρωση με
οπλισμένο σκυρόδεμα.
Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  του  έργου  ανέρχεται  στο  ποσό  του  74.400,00  €
(συμπεριλαμβανομένου του 24% Φ.Π.Α.),  θα χρηματοδοτηθεί  από πιστώσεις  της
ΣΑΤΑ του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων

Με  στόχο  την  ενίσχυση  της  ασφάλειας  των  πεζών  και  την  αποτροπή  των
παράνομων σταθμεύσεων το επόμενο διάστημα θα υπογραφεί και η σύμβαση για
την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στην οδό Κομνηνών».
Η κατάληψη της  επιφάνειας  του  πεζοδρομίου αναγκάζει  σε  πολλές περιπτώσεις
τους  πεζούς  να  χρησιμοποιούν  το  οδόστρωμα,  αυξάνοντας  την  πιθανότητα
πρόκλησης ατυχήματος. Ακόμη η στάθμευση οχημάτων στις διαβάσεις πεζών και τις
γωνίες  των  οικοδομικών τετραγώνων πέραν  του  ότι  οι  πεζοί  εξαναγκάζονται  να
χρησιμοποιούν  το  οδόστρωμα,  θέτοντας  σε  κίνδυνο  την  σωματική  τους
ακεραιότητα  -  υφίσταται  αυξημένη  πιθανότητα  πρόκλησης  ατυχήματος  καθότι
δυσχεραίνεται  η  ορατότητα  των  οδηγών  οχημάτων  που  εισέρχονται  στις
διασταυρώσεις. 
Συνεπώς, η προσδοκώμενη αναβάθμιση της εικόνας της πόλης καθιστά επιτακτική
την  ανάγκη  απόδοσης  και  διασφάλισης  πεζοδρομίων  πραγματικά  φιλικών  προς
τους πεζούς και την ανάγκη, εν γένει, σχεδιασμού της πόλεως με γνώμονα τον πεζό.
Η τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων θα γίνει στο πεζοδρόμιο της δεξιάς πλευράς της
οδού Κομνηνών που δεν επιτρέπεται το παρκάρισμα των αυτοκινήτων σύμφωνα με
το συνημμένο κατασκευαστικό σχέδιο κιγκλιδώματος. 
Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  του  έργου  ανέρχεται  στο  ποσό  του  24.800,00  €
(συμπεριλαμβανομένου του 24% Φ.Π.Α.),  θα χρηματοδοτηθεί  από πιστώσεις  της
ΣΑΤΑ του Δήμου Ωραιοκάστρου.


