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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εγκρίθηκαν οι συμβάσεις για μελέτες ύψους 346.000,00 € για την
ωρίμανση έργων για την επόμενη περίοδο

Με την έγκριση των συμβάσεων τριών μελετών συνολικού ύψους 346.000,00 €
συνεχίζονται οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις για τον Νομό Ευρυτανίας που

πραγματοποιεί η Περιφερειακή Αρχή του Κώστα Μπακογιάννη. Συγκεκριμένα στο

προχθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά από σχετικές εισηγήσεις του

Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Αριστείδη Τασιού αποφασίστηκε η έγκριση των

συμβάσεων και η χρηματοδότηση των κάτωθι μελετών:

 «Κατασκευή νέας γέφυρας στην θέση Μέγδοβα», προϋπολογισμού 145.000,00
€. Το έργο αφορά στην υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας για προετοιμασία

φακέλου για την ένταξη του έργου για την κατασκευή νέας γέφυρας στην θέση

«Μέγδοβα», σε αντικατάσταση της υφιστάμενης γέφυρας Μπέλευ που είναι μονής

κυκλοφορίας, σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα είτε του Εθνικού Σκέλους του

ΠΔΕ είτε του συγχρηματοδοτούμενου.

 «Κατασκευή Τελεφερίκ σύνδεσης Καρπενησίου με Χιονοδρομικό Κέντρο
Καρπενησίου», προϋπολογισμού 80.000,00 €. Το έργο αφορά στην υποστήριξη

της Τεχνικής Υπηρεσίας για προετοιμασία φακέλου για την ένταξη του έργου για

την κατασκευή Τελεφερίκ σύνδεσης του Καρπενησίου με το Χιονοδρομικό Κέντρο

Καρπενησίου σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω ΣΔΙΤ

 «Κατασκευή Εσωποτάμιας Λιμνοδεξαμενής επί του Καρπενησιώτη
Ποταμού», προϋπολογισμού 121.000,00 €. Το έργο αφορά στην υποστήριξη της

Τεχνικής Υπηρεσίας για προετοιμασία φακέλου για την ένταξη του έργου για την



κατασκευή εσωποτάμιας Λιμνοδεξαμενής για ναυταθλητικές δραστηριότητες και

λόγους πυροπροστασίας επί του Καρπενησιώτη Ποταμού σε χρηματοδοτούμενα

προγράμματα είτε του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ είτε του συγχρηματοδοτούμενου.

Για τις ανωτέρω μελέτες έχει εξασφαλιστεί εξολοκλήρου η χρηματοδότηση, ενώ

αναμένεται να ολοκληρωθούν σε ένα χρόνο.

Σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας μετά το Περιφερειακό

Συμβούλιο ανέφερε τα εξής «Με σωστό προγραμματισμό και στοχευμένες

παρεμβάσεις αξιοποιούμε όλους τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους και

καταφέρνουμε να εντάσσουμε, να χρηματοδοτούμε και να κατασκευάζουμε σημαντικά

έργα που αφορούν όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, αίροντας την

απομόνωση της. Η καθημερινή δουλειά πιάνει τόπο, και όλο και περισσότερο με την

στρατηγική που έχουμε ακολουθήσει από την αρχή της θητείας μας με τον

Περιφερειάρχη, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις, για την ωρίμανση, την συνεχή ροή

χρηματοδοτήσεων την ένταξη και την κατασκευή νέων έργων».


