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Συνεχίζονται οι προσωρινές εργασίες από τις Τεχνικές Υπηρεσίες τις Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος, ώστε να αποκατασταθεί η βατότητα του δρόμου στην παράκαμψη της
Ναυπάκτου και στο σημείο που έχει υποστεί καθίζηση

Κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα που έχει
προκύψει στην Παράκαμψη της Ναυπάκτου, καταβάλλει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με
τις τεχνικές της υπηρεσίες, καθώς παραμένει κλειστό το ένα ρεύμα κυκλοφορίας του
Περιφερειακού Δρόμου μετά και την σοβαρή καθίζηση που παρατηρήθηκε στο ρεύμα
κυκλοφορίας από Αντίρριο προς Ιτέα (περιοχή Πλατανίτη).
Λόγω της σημαντικής επιδείνωσης των προβλημάτων στο σημείο με την συνεχιζόμενη
παραμόρφωση της επιφάνειας του καταστρώματος της οδού και της μεγάλης
επικινδυνότητας που αυτό δημιουργεί στην κίνηση των οχημάτων, η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδος εκτελεί προσωρινές εργασίες προκειμένου να αποκαταστήσει τη βατότητα του
δρόμου, στις οποίες συνέβαλε και η Γέφυρα Α.Ε. με την τοποθέτηση επιπλέον ειδικής
σήμανσης ώστε να λειτουργεί το ένα ρεύμα με αμφιδρόμηση και με τη συνεχή επιτήρηση
της Τροχαίας Ναυπάκτου.
Κύριος στόχος της Περιφέρειας είναι να αποφευχθεί η διακοπή της κυκλοφορίας της οδού
και η συνεπακόλουθη παροχέτευση των οχημάτων εντός της πόλης της Ναυπάκτου η οποία
θα εγκυμονούσε κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών.

Ήδη η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία προχωρά στην
προσωρινή αποκατάσταση βατότητας της οδού στην περιοχή του Πλατανίτη, με μερικές
εργασίες τμηματικής εκσκαφής-φρεζαρίσματος σε όλο το πλάτος της οδού και σε μήκος
150 m. για την ταπείνωση της επιφάνειας του οδοστρώματος, την αποκατάσταση των
τοπικών ανωμαλιών και την ομαλοποίηση της ερυθράς της οδού.
Από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε το πρόβλημα, βρέθηκε στο σημείο ο
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Απόστολος Κατσιφάρας (την περασμένη Δευτέρα πριν
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και μετά το Περιφερειακό Συμβούλιο στη Ναύπακτο), ο οποίος συνοδευόμενος από τον
αντιπεριφερειάρχη Υποδομών Νίκο Υφαντή και τους διευθυντές των τεχνικών υπηρεσιών
της Περιφέρειας, ενημερώθηκε για την κατάσταση.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, παρά τα πενιχρά μέσα που διαθέτει προσπαθεί να δώσει
μια προσωρινή λύση μέχρι να βρεθούν τα χρήματα από το Υπουργείο για την ολική
αποκατάσταση των ζημιών. Ωστόσο, το γεωλογικό φαινόμενο της καθίζησης είναι σε
εξέλιξη και για το λόγο αυτό έπρεπε άμεσα να διακοπεί η κυκλοφορία. Σε δηλώσεις του ο κ.
Κατσιφάρας
υπογράμμισε: «Προκειμένου να μην ακυρωθεί η προσπάθεια ετών, η Περιφέρεια καταβάλει
κάθε δυνατή προσπάθεια να εξευρεθούν οι πόροι για την κατασκευή της παρακαπτήριου
οδού, η οποία έχει ανατεθεί από το 2010 με επιβλέπουσα υπηρεσία την ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ, με
επίσπευση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων και την έγκριση της πίστωσης των
7.000.000 € προκειμένου να κατασκευαστεί τεχνικό έργο με εγκεκριμένη μελέτη της
ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ, το οποίο θα αντιμετωπίζεται οριστικά το πρόβλημα των κατολισθήσεων στην
χ.θ. 1+100 της Παράκαμψης Ναυπάκτου (περιοχή Πλατανίτη)».
Από την πλευρά του ο κ. Υφαντής, ο οποίος καθημερινά μαζί με τους διευθυντές των
υπηρεσιών κάνει αυτοψία στις εργασίες που συνεχίζονται πυρετωδώς, επεσήμανε πως «θα
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να γίνεται με ασφάλεια η διέλευση των οχημάτων
και των πολιτών από την Παράκαμψη Ναυπάκτου».
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