
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ταχ. Δ/νση : Γ. Καραϊσκάκη 1

Καρπενήσι, 26 Φεβρουαρίου 2019

Ταχ. Κώδικας : 36100 Καρπενήσι
Τηλέφωνο : 2237350709
Αριθμ. Τηλεομ. : 2237350708
Διεύθ. Ηλ. Ταχ. : a.tasios@pste.gov.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έργα προϋπολογισμού 5,8 εκ € δρομολογούνται για την Ευρυτανία

Με την δημοπράτηση τριών μεγάλων έργων από το Τεχνικό Πρόγραμμα

Συντήρησης του οδικού δικτύου συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στο Νομό από την ΠΕ

Ευρυτανίας.

Το πρώτο έργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 3.900.000,00 €, αφορά στην υλοποίηση

παρεμβάσεων για τη συντήρηση και βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας του

Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ευρυτανίας, καθώς και την άμεση

επέμβαση για την αντιμετώπιση απροβλέπτων και επειγουσών αναγκών προκειμένου

να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια των συγκοινωνιών. Οι εργασίες που

προγραμματίζονται αφορούν κυρίως του κάτωθι οδικούς άξονες:

 Προυσός – Αραποκέφαλα

 Αγία Τριάδα – Αγία Παρασκευή

 Αγία Τριάδα – Πετράλωνα – Χόχλια

 Φουρνά – Βράχα – Κλειτσός

 Ράχη Τυμφρηστού – Αγία Τριάδα

 Καρπενήσι - Στένωμα – Δομιανοί

 Κρίκελλο – Δομνίστα

 Δυτική Φραγγίστα – Κρυονέρι – Κρέντη



 Δυτική Φραγγίστα – Γέφυρα Επισκοπής

 Παρκιό – Διασταύρωση Βίνιανης - Φραγγίστα

 Ραπρόπουλο – Πρασιά – Κέδρα

 Σταυρός - Βαλαώρα

 Βίνιανη – Δάφνη – Μαυρομμάτα

και αναφέρονται σε κατασκευή οδοστρωσίας για την εξυγίανση – ενίσχυση των

οδοστρωμάτων, σε ασφαλτικές εργασίες για την εξάλειψη των τοπικών φθορών του

ασφαλτικού οδοστρώματος και την κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων για την

αποκατάσταση της ομαλότητας, στην αναβάθμιση και στην αντικατάσταση του

φθαρμένου εξοπλισμού ασφαλείας και στη διαγράμμιση του δικτύου, στην

αποκατάσταση των υπαρχουσών κατεστραμμένων πινακίδων και στη συμπλήρωση

της σήμανσης με νέες, στην αποκατάσταση των κατεστραμμένων μεταλλικών

στηθαίων ασφαλείας, στην αντικατάσταση φθαρμένων συρματοπλεγμάτων

συγκράτησης βροχοπτώσεων πρανών, στην αντικατάσταση τοίχων αντιστήριξης και

συρματοκιβωτίων σε τμήματα παραπλεύρως του οδικού δικτύου το οποίο γειτνιάζει με

ποταμούς, ρέματα κλπ, στην επισκευή τοιχοποιίας από λιθοδομή παραπλεύρως του

οδικού δικτύου, στην επισκευή κατεστραμμένων φρεατίων και στην βαφή και

συντήρηση κιγκλιδωμάτων γεφυρών.

Το δεύτερο έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΑΓΡΑΦΩΝ» προϋπολογισμού 1.000.000,00 € αφορά εργασίες

οδοστρωσίας, ασφαλτόστρωσης καθώς και εργασίες για την σήμανση και την

ασφάλεια σε τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου Βαρβαριάδα - Άγραφα μήκους

3.000μ και συγκεκριμένα για το τμήμα της οδού από Χ.Θ. 4+700 έως Χ.Θ.7+700.

Σύμφωνα με την κυκλοφορία και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού προτείνεται

οδόστρωμα με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3.50μ., έρεισμα

πλάτους 0.25 μ στα κατάντη ενώ στα ορύγματα θα κατασκευαστεί κρασπεδόρειθρο σε

όλο το μήκος επεμβάσεων συνολικού πλάτους 1,20μ.

Το τρίτο έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» προϋπολογισμού 900,000,00 € αφορά στην αποκατάσταση

εντοπισμένων βλαβών στα Τεχνικά Έργα Οδοποιίας, καθώς και στην κατασκευή νέων

τεχνικών για την βελτίωση του οδικού δικτύου. Οι εργασίες που προγραμματίζονται

αφορούν κυρίως:

Για τον Δήμο Αγράφων

 Στην Τ.Κ. Βαλαώρας στην θέση Σταυρός, αποκατάσταση της ασφάλειας του

διαταραγμένου επικίνδυνου πρανούς με την ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης



και εγκατάσταση αγκυρούμενου και ελεύθερου πλέγματος, καθώς και

εγκατάσταση φράχτη απορρόφησης ενέργειας

 Επισκευή τεχνικού και ανακατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στην Τ.Κ.

Τοπολιάνων και αποκατάσταση τσιμεντόστρωσης.

 Αποκατάσταση βλαβών και βελτίωση ορατότητας στροφών σε τμήματα της

οδού Βούλπη-Βαλαώρα.

 Στην Τ.Κ. Λιθοχωρίου στα ανάντι του οικισμό Αγ. Αθανάσιος, ανακατασκευή

στραγγιστηρίου μήκους 100,00μ για την προστασία του κεντρικού δρόμου από

την εισροή υδάτων.

 Στην Τ.Κ. Λιθοχωρίου, αποκατάσταση του οδοστρώματος και τοποθέτηση

σιδηροσωλήνων γεφυρών και κιγκλιδωμάτων ασφαλείας.

 Αποκατάσταση καθίζησης στροφών, της Τ.Κ. Πρασιάς με την κατασκευή τοίχου

αντιστήριξης από σκυρόδεμα για την αντιμετώπιση του φαινομένου και

αποκατάσταση του οδοστρώματος.

 Αποκατάσταση ζημιών γέφυρας στην Τ.Κ. Πρασιάς και αποκατάσταση

οδοστρώματος. Επίσης θα επισκευαστεί το κρασπεδόρειθρο, θα τοποθετηθούν

πινακίδες ελαχίστου πλάτους επί της γέφυρας και θα γίνει αποκατάσταση του

οδοστρώματος.

 Ανακατασκευή κιβωτοειδών οχετών στην ΤΚ Βούλπης.

 Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος σε μήκος 20,00μ περίπου, στην Τ.Κ.

Δάφνης (πριν την γέφυρα προς Μαυρομάτα)

 Αποκατάσταση του τελευταίου τμήματος του δρόμου προς την Ι.Μ. Στάνας με

κατασκευή τσιμεντόστρωσης από σκυρόδεμα

 Ανακατασκευή κιβωτοειδών οχετών πλησίον της γέφυρας Κακού στην Τ.Κ.

Βραγγιανών.

 Στην Τ.Κ. Μαυρομάτας, αποκατάσταση βλαβών και συγκεκριμένα

ασφαλτόστρωση σε μήκος 200,00μ, κατασκευή κρασπεδόρειθρου,

αποκατάσταση μπαρών σε μήκος 50μ και αποκατάσταση λάκκων.

 Στην Δ.Ε. Κερασοχωρίου στον οικισμό Κρέντης, από Ακόνια προς Κρυονέρι,

επισκεύη και ανακατασκευή τοίχου μήκους 25,00μ και ύψους 1,00 καθώς και

κιβωτοειδών οχετών

 Στην Τ.Κ. Παλαιοκατούνας, αποκατάσταση καθίζησης, με την αποκατάσταση

του οδοστρώματος.

Για τον Δήμο Καρπενησίου:



 Στην Τ.Κ. Βράχας αποκατάσταση καθίζησης με αποκατάσταση του

οδοστρώματος.

 Ανακατασκευή σωληνωτών οχετών Φ100 και μήκους περίπου 12,00μ στην

διασταύρωση προς Ι.Μ. Βράχας στην Τ.Κ. Βράχας

 Στην Δ.Ε. Φουρνά στην είσοδο προς Καρδίτσα, αποκατάσταση βλάβης-

καθίζησης, με την επισκευή-ανακατασκευή τεχνικών αντιστήριξης και

συρματοκιβωτίων.

 Στον δρόμο προς Τ.Κ. Μεσοκώμης, ανακατασκευή κιβωτοειδών οχετών

 Στην οδό προς Τ.Κ. Προδρόμου, αποκατάσταση βλαβών με ανακατασκευή

τοίχων αντιστήριξης, τοποθέτηση εσχάρας για την απορροή των ομβρίων και

τοποθέτηση αγωγού για μήκος 60,00μ.

 Στην Τ.Κ Αγίας Τριάδας, κατασκευή κρασπέδου και αποκατάσταση καθίζησης

και αποκατάσταση οδοστρώματος.

 Στην Τ.Κ. Κρικέλλου, στην θέση Καμίνια (προς Καρπενήσι) , αποκατάσταση

σωληνωτών οχετών, και οδοστρώματος.

 Αποκατάσταση - ανακατασκευή δρόμου από ΕΟ Καρπενησίου Αγρινίου προς

Χ.Κ. Καρπενησίου, μήκους 890,00μ, με κατασκευή κιβωτοειδών οχετών.,

κατασκευή υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας και ασφαλτικού τάπητα.

 Αποκατάσταση - ανακατασκευή δρόμου από στην Τ.Κ. Γοριανάδων , μήκους

350,00μ με κατασκευή υπόβασης. βάσης οδοστρωσίας και ασφαλτικού τάπητα.

Για όλα τα ανωτέρα έργα έχει ήδη εξασφαλιστεί πιστώσεις 3 εκ € και το

μεγαλύτερό τους κομμάτι αναμένεται να κατασκευαστεί το εντός του 2019

Η Περιφερειακή Αρχή του Κώστα Μπακογιάννη πιστή στο πρόγραμμά της

χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για να πραγματοποιήσει

σημαντικά έργα για την περιοχή. Έργα τα οποία βελτιώνουν την καθημερινότητα των

πολιτών και δίνουν λύσεις σε χρόνια προβλήματα της Ευρυτανίας.


