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Εγκρίσεις έργων ύψους 2.000.000€
για την Π.Ε. Ευρυτανίας

Νέα αναπτυξιακά έργα συνολικού προϋπολογισμού 2.058.608€ εγκρίθηκαν για
την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, κατά την τελευταία συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

Πρόκειται για έργα και παρεμβάσεις, τα οποία αφορούν τον Τουρισμό, τον
Αθλητισμό, την Πολιτική Προστασία, την Αγροτική Οικονομία, αλλά και την
βελτίωση του οδικού δικτύου της Ευρυτανίας.

Αναλυτικά εγκρίθηκαν:
I. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ: 1.433.000€ και συγκεκριμένα:

 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΝΙΑΔΑ – ΒΥΘΙΣΜΑ – ΨΙΑΝΑ (α’ φάση)»,
προϋπολογισμού 300.000 €. Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στην
υλοποίηση παρεμβάσεων για την ασφαλτόστρωση και την βελτίωση
των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης οδού,
προκειμένου να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια των συγκοινωνιών και
η πρόσβαση στα συγκεκριμένα χωριά του Δήμου Καρπενησίου.

 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΠΡΟΥΣΟΣ – ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ & ΠΡΟΥΣΟΣ -
ΑΡΑΠΟΚΕΦΑΛΑ», προϋπολογισμού 640.000€. Το συγκεκριμένο
έργο στοχεύει στην υλοποίηση παρεμβάσεων για τη συντήρηση και
βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας του Επαρχιακού οδικού δικτύου
της Π.Ε. Ευρυτανίας προς Προυσό, Πρόδρομο και Αραποκέφαλα.

 Αύξηση προϋπολογισμού στο έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΔΕ
ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ», κατά 420.000€ (από 780.000€ σε 1.200.000€). Το
συγκεκριμένο έργο στοχεύει στην υλοποίηση παρεμβάσεων για τη
συντήρηση και βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας του Εθνικού και
του Επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ευρυτανίας στην περιοχή της
Φραγγίστας και των Απεραντίων. Η αύξηση κρίθηκε απαραίτητη για να



αντιμετωπιστεί το σύνολο των αναγκών των οδικών δικτύων των
συγκεκριμένων Δημοτικών Ενοτήτων.

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ» προϋπολογισμού
73.000€. Η συγκεκριμένη προμήθεια αποσκοπεί στην διαγράμμιση
του οδικού μας δικτύου με ιδία μέσα. Δράση που υλοποιείται ετήσια
και νοικοκυρεύει περεταίρω το οδικό δίκτυο της Ευρυτανίας.

II. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: 370.000€ και
συγκεκριμένα:

 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ
(β’ φάση)», προϋπολογισμού 370.000€. Το συγκεκριμένο έργο
αφορά στη συνέχιση των παρεμβάσεων για την ανάδειξη της Λίμνης
των Κρεμαστών με την δημιουργία παραλίμνιων διαδρομών ήπιας
κυκλοφορίας, όπως επιτάσσει το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης.
Ταυτόχρονα, βελτιώνεται σημαντικά και το αγροτικό οδικό δίκτυο της
περιοχής.

III. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΌ: 84.800€ και
συγκεκριμένα:

 «ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΝΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΥΡΕΙΑΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ», προϋπολογισμού 60.000€. Η συγκεκριμένη
δράση αφορά στην υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει
υπογραφεί μεταξύ Περιφέρειας και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,
για την φιλοξενία μεγάλων διοργανώσεων με στόχο την καθιέρωση
της περιοχής ως αθλητικό προορισμό.

 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΛΥΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΧΚΚ ΜΕ ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ»
προϋπολογισμού 24.800€. Η συγκεκριμένη υπηρεσία αποσκοπεί
στην εξέταση όλων των εναλλακτικών λύσεων και στην
ωρίμανση του συγκεκριμένου έργου, ώστε να προταθεί για
ένταξή σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα με τη διαδικασία της
μελέτης – κατασκευής.

IV. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: 170.808€ και
συγκεκριμένα:

 «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021
ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ», προϋπολογισμού 73.904€.



 «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021
ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», προϋπολογισμού
73.904€.

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΛΚΌΜΕΝΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΩΝ», προϋπολογισμού 23.000€.

«Όλοι εμείς, πιστοί στο πρόγραμμά μας, χρησιμοποιούμε κάθε διαθέσιμο
χρηματοδοτικό εργαλείο για να πραγματοποιήσουμε αναγκαία και σημαντικά
έργα για την Ευρυτανία. Έργα τα οποία βελτιώνουν την καθημερινότητα των
πολιτών και δίνουν λύσεις σε χρόνια προβλήματα. Έργα, τα οποία δίνουν
επίσης νέες προοπτικές ανάπτυξης της Ευρυτανίας», δήλωσε ο
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Ακολούθως, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός
τόνισε τα εξής: «Η δύσκολη συγκυρία των καιρών με την αντιμετώπιση της
πανδημίας δεν σταματά την υλοποίηση έργων και δράσεων για την Ευρυτανία.
Με σωστό προγραμματισμό και στοχευμένες παρεμβάσεις αξιοποιούμε όλους
τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους και καταφέρνουμε να εντάσσουμε,
να χρηματοδοτούμε και να κατασκευάζουμε σημαντικά έργα που απαντούν σε
χρόνια προβλήματα της περιοχής, αίροντας την απομόνωση της.

»Ξεχωριστές και στοχευμένες στο νέο αυτό τεχνικό πρόγραμμα είναι οι
παρεμβάσεις που κάνουμε για τον τουρισμό επενδύοντας στον αθλητικό μας
τουρισμό και στην αξιοποίηση της Λίμνης των Κρεμαστών, στα οδικά μας
δίκτυα βελτιώνοντας το Εθνικό και Επαρχιακό μας δίκτυο αλλά και ξεκινώντας
έργα ασφαλτοστρώσεων και στα πιο απομακρυσμένα χωριά της περιοχής μας,
καθώς και οι δράσεις πολιτικής προστασίας βρισκόμενοι δίπλα στην
καθημερινότητα των πολιτών».


