Μζγαρα, 7 Αυγοφςτου 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Θα γίνεται πλζον με αςφάλεια η διζλευςη των οχημάτων
από τον παραλιακό δρόμο ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ - ΧΙΝΟ
Στθ ςυνεδρίαςθ τθσ Πζμπτθσ 27 Ιουλίου 2017 εγκρίκθκε από το Περιφερειακό
Συμβοφλιο τθσ Περιφζρειασ Αττικισ ΟΜΟΦΩΝΑ, θ ςφναψθ και καταρτίςτθκαν και οι
ςχετικοί όροι τθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ, τθσ
Περιφζρειασ Πελοποννιςου, του Δήμου Μεγαρζων και του Διμου Λουτρακίου –
Περαχϊρασ – Αγίων Θεοδϊρων για τθν καταςκευι του ζργου με τίτλο: «Προςταςία
πρανών και αςφαλήσ διζλευςη οχημάτων ςτην παραλιακή οδό ΧΙΝΟ – ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ,
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 1.060. 000 ευρώ ςυμπεριλαμβανομζνου και του ΦΠΑ.»
Πρόκειται για ζνα πολφ ςθμαντικό ζργο το οποίο αποτελεί τθν μοναδικι ςφνδεςθ
Αλεποχωρίου και χίνου, που ιδιαίτερα για τθν καλοκαιρινι περίοδο ςυγκεντρϊνει
τεράςτια τουριςτικι κυκλοφορία.
Σιμερα θ κυκλοφορία οχθμάτων μζςω αυτισ τθσ οδοφ είναι άκρωσ επικίνδυνθ
λόγω διάβρωςθσ του οδοςτρϊματοσ και κατολιςκιςεων και χρειάηεται άμεςθ παρζμβαςθ
για να αποκαταςτακοφν τα προβλιματα, που ζχουν προκλθκεί όςον αφορά τθν αςφάλεια
και τθν λειτουργικότθτα τθσ οδοφ.
Σφμφωνα με τθν μελζτθ του ζργου οι προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ αφοροφν μζτρα
άμεςου χαρακτιρα που αποςκοποφν ςτο να περιορίςουν κατά το δυνατόν τουσ κινδφνουσ
ζναντι καταπτϊςεων και διάβρωςθσ των ανάντθ και κατάντθ πρανϊν, ϊςτε θ διζλευςθ των
οχθμάτων να γίνεται με τθ μζγιςτθ δυνατι αςφάλεια.
Ολεσ οι εργαςίεσ κα γίνουν ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ
Τεχνικϊν Εργων τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου.
Το ζργο χρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ.
Η περιοχι παρζμβαςθσ του ςυγκεκριμζνου ζργου ανικει χωρικά ςτα παράλια του
Κορινκιακοφ κόλπου, διζρχεται μζςα από τισ Περιφζρειεσ Αττικισ και Πελοποννιςου και
ςυνδζει τουσ οικιςμοφσ Αλεποχώρι και χίνο.
Το προτεινόμενο τμιμα παρζμβαςθσ τθσ οδοφ βρίςκεται μεταξφ των Οικιςμϊν
Αλεποχώρι και χίνοσ, ζχει ςυνολικό μικοσ περίπου 1,8 χλμ εκ των οποίων το 1,5 χλμ.
ανικει ςτο Διμο Μεγαρζων και το 0,3 χλμ. ςτον Διμο Λουτρακίου – Περαχϊρασ και Αγίων
Θεοδϊρων..
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