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Υπεγράφη η σύμβαση του έργου «Εργασίες κατεδάφισης
κτιρίου Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 430.000,00 €

Τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες κατεδάφισης κτιρίου Π.Ε.
Ευρυτανίας» προϋπολογισμού 430.000,00 € υπέγραψε ο Περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Το εν λόγω έργο αφορά σε εργασίες μερικής κατεδάφισης του ημιτελούς
πολυώροφου κτιρίου που προοριζόταν για ξενοδοχειακή χρήση, στο κέντρο
της πόλης του Καρπενησίου, και το οποίο αγοράστηκε από την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας για να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως από την Π.Ε. Ευρυτανίας.

Συγκεκριμένα οι εργασίες, οι οποίες θα ολοκληρωθούν εντός δώδεκα μηνών,
αφορούν στην απομάκρυνση όλων των μη μόνιμων αντικειμένων του κτιρίου,
στην πλαγιοκάλυψη και περίφραξη του κτιρίου, στην αποξήλωση και
απομάκρυνση όλων των στοιχείων επιστέγασης και τέλος στην κατεδάφιση
του ισογείου, 1ου, 2ου, 3ου και 4ου ορόφου.

Με την υπογραφή της σύμβασης, ο κ. Φάνης Σπανός δήλωσε σχετικά:
«Προχωράμε ένα έργο που θα ομορφύνει ακόμη περισσότερο την πόλη του
Καρπενησίου. Ένας χώρος πολύτιμος, o οποίος σύντομα θα αποκτήσει νέα
χρήση για την τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες του κέντρου της
Ευρυτανίας. Μια σημαντική και επιβεβλημένη παρέμβαση, η οποία θα
συμβάλει στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής αλλά και στην αξιοποίηση
των εναπομεινάντων τμημάτων προς όφελος των πολιτών. Θα έλεγε κανείς
μια δημιουργική καταστροφή!»

Αντίστοιχα, ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Άρης Τασιός δήλωσε: «Με
την υπογραφή της σύμβασης που αφορά στην κατεδάφιση του μεγαλύτερου
μέρους του ημιτελούς ξενοδοχείου στο κέντρο της πόλης μας, του γνωστού
σε όλους μας και ως “Γιαπί”, κάνουμε το πρώτο βήμα ώστε να επιλύσουμε
οριστικά ένα πρόβλημα που έχει “στοιχειώσει” την πόλη του Καρπενησίου,
αλλά και να βελτιώσουμε τη λειτουργία της Περιφερειακής μας Ενότητας
καθώς προχωράμε με σχέδιο στην αξιοποίηση του. Για την Π.Ε. Ευρυτανίας το
συγκεκριμένο έργο αποτέλεσε εδώ και χρόνια ένα μεγάλο στοίχημα, που
οραματιστήκαμε με τον κ. Κώστα Μπακογιάννη. Στοίχημα το οποίο με
μεθοδική δουλειά και στοχευμένες παρεμβάσεις, το κερδίζουμε».


