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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έργα ύψους 1.800.000,00 € συμβασιοποιήθηκαν για την Π.Ε. Ευρυτανίας

Τις προηγούμενες ημέρες στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη

υπογράφηκαν οι συμβάσεις για την υλοποίηση τριών σημαντικών έργων του Τεχνικού

Προγράμματος της Π.Ε. Ευρυτανίας συνολικού προϋπολογισμού 1.800.000,00 €.

Η πρώτη αφορά το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 550.000,00 €, το οποίο αποτελεί

ένα από τα σημαντικότερα έργα για την καλύτερη λειτουργία του Νοσοκομείου

Καρπενησίου και την αναβάθμιση των υποδομών του. Οι εργασίες αφορούν την

επαύξηση ισχύος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και την σύνδεση

της παλαιάς με την νέα πτέρυγα. Επίσης θα γίνουν εργασίες για την διαμόρφωση του

περιβάλλοντος χώρου και ανακαίνιση των χρωματισμών της παλαιάς πτέρυγας, καθώς

και εσωτερικές διαρρυθμίσεις.

Η δεύτερη αφορά το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 850.000,00 € Το έργο αφορά στη βελτίωση της

κατάστασης υφιστάμενων οδών της πόλης του Καρπενησίου και της περιφερειακής

οδού και των κόμβων εισόδου στην πόλη. Οι εργασίες που προβλέπονται να

υλοποιηθούν αφορούν: χωματουργικές εργασίες, εργασίες οδοστρωσίας, (κατασκευή

στρώσης στράγγισης - επιχώματος - και βάσης οδοστρωσίας), εργασίες αποξήλωσης

παλαιού ασφαλτοτάπητα, για να διατηρηθούν οι υπάρχουσες στάθμες, εργασίες

κατασκευής νέου ασφαλτοτάπητα, εργασίες ανακατασκευής και φύτευσης κόμβων

εισόδου πόλης και κάτω περιφερειακού δρόμου, εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης

σήμανσης για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας, καθώς και εργασίες καθαρισμού

πρανών.
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Η τρίτη αφορά το έργο με τίτλο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ», προϋπολογισμού 400.000,00 €. Οι εργασίες αφορούν στην

καλύτερη σήμανση και την βελτίωση της ασφάλειας του επαρχιακού οδικού με την

τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, πινακίδων σήμανσης, πληροφοριακών πινακίδων,

πινακίδων κινδύνου και καθρεπτών οδικής κυκλοφορίας σε διάφορα σημεία του οδικού

δικτύου του Ν. Ευρυτανίας.

Η Περιφερειακή Αρχή του Κώστα Μπακογιάννη παρά τις δύσκολες οικονομικές

συνθήκες στέκεται δίπλα στα προβλήματα κάθε πολίτη και πραγματοποιεί σημαντικά

έργα για την περιοχή. Έργα τα οποία βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και

δίνουν λύσεις σε χρόνια προβλήματα της Ευρυτανίας βελτιώνοντας βασικές υποδομές.


