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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά 

εντάχθηκαν και χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ δύο έργα του ∆ήµου 

Αγράφων Ευρυτανίας, συνολικού προϋπολογισµού 491.406 €. 

 

Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχο Περγαντά η απόφαση 

ένταξης των  έργων «Εγγειοβελτιωτικά – αντιπληµµυρικά έργα  Απεραντίων» µε 

προϋπολογισµό 136.406 €,  &  «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και ανάδειξη 

παλαιών λίθινων αλωνιών ∆.∆. Κερασοχωρίου» , προϋπολογισµού 355.000 € 

 

Τα δύο έργα που χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Στερεάς 

Ελλάδας. 

 

Με τα έργα αυτά, θα υλοποιηθούν σηµαντικές παρεµβάσεις στο ∆ήµο Αγράφων για 

την πρόληψη και την αντιµετώπιση των κινδύνων από πληµµύρες, καθώς και για την 

αισθητική αναβάθµιση και τουριστική αξιοποίηση του Κερασοχωρίου. 

 

Με τα εγγειοβελτιωτικά και αντιπληµµυρικά έργα, πρόκειται να γίνουν τεχνικές 

εργασίες (σωληνωτά, αντιστηρίξεις και κιβωτοειδείς οχετοί)  στη θέση «Βαλεµίκα» 

Λιθοχωρίου και στις θέσεις Αγία Παρασκευή, Άνω Ποταµιά, Μηλιά και Μουρτζιάπη 

Γρανίτσας. 



 

Με το έργο της ανάπλασης θα γίνει ανάδειξη των παραδοσιακών Αλωνιών και θα 

διαµορφωθεί ο περιβάλλων χώρος και η πρόσβαση σε αυτό. Οι εργασίες 

περιλαµβάνουν λιθοστρώσεις, και κατασκευή κρήνης, αναβαθµών και τοιχίων µε 

εµφανή λιθοδοµή ακανόνιστη. Επιπλέον στην περιοχή θα εγκατασταθεί δίκτυο 

φωτισµού µε στύλους παραδοσιακής µορφής, καθώς και καθιστικά και όργανα 

παιδικής χαράς. 

 

«Είναι δυο σηµαντικές παρεµβάσεις για την ορεινή περιοχή των Αγράφων της 

Ευρυτανίας» τονίζει ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς, επισηµαίνει : «Στόχος 

µας είναι η υλοποίηση έργων που συµβάλλουν συµβάλουν στην ποιότητα ζωής των 

κατοίκων. 

Εντάξαµε και χρηµατοδοτούµε το ∆ήµο Αγράφων µε 491.406 €, δύο έργα, που η 

κατασκευή του θα βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών και θα αναδείξει 

την περιοχή αισθητικά και τουριστικά. 

Όπως έχουµε δεσµευτεί, επιταχύνουµε τους ρυθµούς υλοποίησης του ΕΣΠΑ, 

επισπεύδουµε τις διαδικασίες , και αξιοποιούµε τις δυνατότητες του Περιφερειακού 

µας Προγράµµατος, προκειµένου, στα µέτρα των δυνατοτήτων µας, να 

ανταποκριθούµε στις ανάγκες του τόπου µας». 

 

 


