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Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά 

εντάχθηκε και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ το έργο των 

ολοκληρωμένων αστικών του Δήμου Καρπενησίου «Κατεδάφιση παλαιού 

ΚΤΕΛ και αποκατάσταση χώρου», με το ποσό των 782.848 €.

Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχο Περγαντά η απόφαση 

ένταξης του έργου «Κατεδάφιση παλαιού ΚΤΕΛ και αποκατάσταση χώρου», που 

εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο των ολοκληρωμένων αστικών αναπλάσεων του 

Δήμου Καρπενησίου. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 903.953 €, 

συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, με το 

ποσό των 782.848 €.

Το έργο έχει ιδιαίτερη σημασία για το κέντρο του Καρπενησίου, αφού με τις 

παρεμβάσεις που γίνονται απομακρύνεται το παλιό και επικίνδυνο κτίριο του ΚΤΕΛ και 

γίνονται εκτεταμένες εργασίες αντιστήριξης με στόχο την ασφάλεια των γύρω 

κτιρίων και χώρων. 

Με τις εργασίες αφενός δημιουργείται τεχνικό αντιστήριξης, με δυο σειρές 

πασαλλότοιχους συνολικού μήκους 58,6 μέτρων και μέγιστου πλάτους 10,2 μέτρων, 

που συγκρατούν τα πρανή, και αφετέρου απελευθερώνεται χώρος μετά την 

κατεδάφιση του κτιρίου, που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για υπαίθρια 



στάθμευση, συμβάλλοντας στην κυκλοφοριακή αποφόρτιση του κέντρου του 

Καρπενησίου.

«Μια σημαντική, αναγκαία και χρήσιμη παρέμβαση για το Καρπενήσι», χαρακτηρίζει 

το έργο ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς, επισημαίνοντας : «Είναι γνωστό ότι 

το έργο της κατεδάφισης του παλιού ΚΤΕΛ, είναι από τις κεντρικές προτεραιότητες 

του Δήμου για τη βελτίωση του αστικού ιστού, που αίρει την επικινδυνότητα στην 

περιοχή και παράλληλα δημιουργεί ελεύθερο χώρο στο κέντρο.

 Εντάξαμε και συγχρηματοδοτούμε αυτή την παρέμβαση από το ΕΣΠΑ με 782.848 €, 

επιδιώκοντας να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του προγράμματος έγκαιρα και 

αποτελεσματικά. Ειδικά αυτή την κρίσιμη περίοδο, στόχος μας είναι να 

ενεργοποιήσουμε τα διαθέσιμα κονδύλια και να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία για τη 

Στερεά Ελλάδα. Καθημερινά κάνουμε μια μεγάλη και δύσκολη προσπάθεια, για να 

είμαστε συνεπείς με τις δεσμεύσεις μας να μην χαθεί ούτε ένα ευρω από τον τόπο 

μας».
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Υπογράφηκαν από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχο Περγαντά 

οι εντάξεις στο ΕΣΠΑ τεσσάρων έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ στο Δήμο 

Κύμης - Αλιβερίου, συνολικού προϋπολογισμού 832.038 €.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά εντάχθηκαν 

και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ (εκχωρημένο ποσό του Ε.Π. «Περιβάλλον – 

Αειφόρος Ανάπτυξη»), τέσσερα έργα αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 

Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στο Δήμο Κύμης – Αλιβερίου, με συνολικό προϋπολογισμό 

832.038 €, και συγκεκριμένα :

• Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Τ.Δ. Ζαράκων της ΔΕ Δυστίων Δήμου Κύμης – 

Αλιβερίου, προϋπολογισμού 148.055 €

• Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Τ.Δ. Κριεζών της ΔΕ Δυστίων Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, 

προϋπολογισμού 212.828 €

• Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Τ.Δ. Κοσκινών της ΔΕ Δυστίων Δήμου Κύμης – 

Αλιβερίου, προϋπολογισμού 243.215 €

• Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Τ.Δ. Βελούς της ΔΕ Δυστίων Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, 

προϋπολογισμού 227.940 €

Σκοπός των έργων, είναι να γίνουν οι αναγκαίες τεχνικές παρεμβάσεις 

(χωματουργικά, έργα τελικής κάλυψης και μεταφροντίδας, διαχείρισης ομβρίων, 



περίφραξη, κ.λ.π.) στους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης των σκουπιδιών, που πλέον 

δεν χρησιμοποιούνται, έτσι ώστε να αποκατασταθούν περιβαλλοντικά και να 

βελτιωθούν οι υποβαθμισμένες περιοχές. 

Τελικός στόχος των έργων είναι η συμβολή τους στην υλοποίηση της ολοκληρωμένης 

διαχείρισης απορριμμάτων, με σύγχρονες προδιαγραφές περιβαλλοντικής ασφάλειας 

και προστασίας της δημόσιας υγείας.

Όπως τονίζει ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς : «Στόχος μας είναι η κάλυψη 

των αναγκών της Στερεάς Ελλάδας σε έργα διαχείρισης απορριμμάτων. Σ΄αυτό το 

πλαίσιο είναι γνωστό ότι το κλείσιμο των ανενεργών ΧΑΔΑ και η αποκατάστασή τους, 

είναι έργα προτεραιότητας για την Περιφέρεια, αλλά και το σύνολο της χώρας. Εμείς 

λοιπόν αξιοποιούμε τα κονδύλια του ΕΣΠΑ για να προχωρήσουμε και σε συνεργασία 

με τους Δήμους να αναστρέψουμε το φαινόμενο της περιβαλλοντικής υποβάθμισης 

στους χώρους που χρησιμοποιήθηκαν παλιότερα για την απόρριψη και την 

ανεξέλεγκτη καύση των σκουπιδιών. 

Υπογράψαμε αποφάσεις ένταξης και χρηματοδοτούμε με 832.038 €, τέσσερα έργα 

αποκατάστασης στο Δήμο Κύμης – Αλιβερίου, που θα συμβάλλουν στην 

περιβαλλοντική βελτίωση συνολικά 46 στρεμμάτων υποβαθμισμένης περιοχής. 

Στόχος μας είναι να περιορίσουμε και εξαλείψουμε φαινόμενα μη αποκατεστημένων 

ΧΑΔΑ σε κάθε περιοχή της Στερεάς Ελλάδας και να προχωρήσουμε συνθετικά 

εφαρμόζοντας σύγχρονα και περιβαλλοντικά, κοινωνικά και τεχνικο - οικονομικά 

αποδεκτά σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων».




