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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπεγράφη η σύμβαση του έργου «ΤΕΧΝΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΑ-ΧΕΛΙΔΟΝΑ ΑΠΟ Χ.Θ.+4.700 ΕΩΣ +5.700»
προϋπολογισμού 280.000,00 €

Τις προηγούμενες ημέρες στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη

υπεγράφη η σύμβαση του έργου «ΤΕΧΝΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΠΟΤΑΜΑ-ΧΕΛΙΔΟΝΑ ΑΠΟ Χ.Θ.+4.700 ΕΩΣ +5.700» προϋπολογισμού 280.000,00

€

Το έργο αφορά στην βελτίωση της βατότητας – ασφαλτόστρωση τμήματος του

οδικού δικτύου Διπόταμα – Χελιδόνα. Το τμήμα της οδού που θα κατασκευασθεί έχει

μήκος 2400,00 μέτρα περίπου. Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεστούν

αφορούν, την κατασκευή δύο τοίχων αντιστήριξης, την κατασκευή κρασπέδου και

ρείθρου για την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων σε μήκος 400μ. περίπου, την

κατασκευή σε μήκος δρόμου 1.000,00μ. δύο στρώσεων βάσης με τα ερείσματα σε όλο

το μήκος του δρόμου, την κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης, και ασφαλτικής

στρώσης κυκλοφορίας σε μήκος δρόμου 1.000,00μ.. καθώς και την ασφαλτική

ισοπεδωτική στρώση, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτική στρώση

κυκλοφορίας, σε υφιστάμενο τσιμεντοστρωμένο δρόμο μήκους 1.400,00μ.. Για την

εκτέλεση του έργου έχει εξασφαλιστεί το σύνολο της χρηματοδότησης.

Επιπλέον σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και το υπόλοιπο τεχνικό πρόγραμμα της ΠΕ

Ευρυτανίας με παρεμβάσεις στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον κεντρικό οδικό

δίκτυο της επαρχιακής οδού Καρπενησίου – Ποταμιάς – Προυσού με έργα

διαπλάτυνσης και συντήρησης του οδικού δικτύου ύψους 850.000,00 €, και έργα

προστασίας των πρανών ύψους 2.250.000,00 €., αλλά και στο κεντρικό οδικό άξονα

της Δυτικής Ευρυτανίας από Βούλπη μέχρι Γρανίτσα ύψους 270.000,00 €. Παράλληλα

στην περιοχή της Δυτικής Ευρυτανίας έχει ξεκινήσει η κατασκευή της νέας γέφυρας



στην θέση Τέμπλα προϋπολογισμού 1.690.000,00 € και ολοκληρώνεται το έργο της

ασφαλτόστρωσης του οδικού δικτύου Χρύσω – Άγιος Δημήτριος προϋπολογισμού

400.000,00 €.

Από άκρη σε άκρη σε όλο το Νομό, η Περιφερειακή Αρχή του Κώστα

Μπακογιάννη 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 οδικές υποδομές.


