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Ξεκινάει νέο οδικό έργο
προϋπολογισμού 2.800.000 €

στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας

Νέο οδικό έργο προϋπολογισμού 2.800.000 € με ΦΠΑ ξεκινάει στην
Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανό.

Πρόκειται για το έργο με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ – ΑΓΡΑΦΑ - ΕΠΙΝΙΑΝΑ», το οποίο περιλαμβάνει
εργασίες διαπλατύνσεων, τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, ασφαλτόστρωσης,
καθώς και εργασίες για την σήμανση και την ασφάλεια σε τμήματα του
επαρχιακού οδικού δικτύου Βαρβαριάδα - Άγραφα και προς Επινιανά.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται από τη μελέτη του έργου:
 Η εκτέλεση εργασιών διαπλάτυνσης μετά τη γέφυρα της Βαρβαριάδας στο

εναπομείναν στενό κομμάτι, αλλά και κοντά στη διασταύρωση προς Επινιανά
στην γέφυρα της Παλαιοκαρυάς. Στα σημεία διαπλατύνσεων θα
κατασκευαστούν τα απαραίτητα τεχνικά έργα-τοίχοι αντιστήριξης για την
ευστάθεια των πρανών.

 Η κατασκευή των απαραίτητων έργων αποχέτευσης όμβριων υδάτων.
 Η λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας της οδού και η τοποθέτηση

ελεύθερου πλέγματος, για να διασφαλιστεί η προστασία των διερχόμενων
οχημάτων, όπου κριθεί απαραίτητο λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας του
εδάφους.

 Η εκ νέου πραγματοποίηση εργασιών οδοστρωσίας με κοκκώδες υλικό.
 Η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε επικίνδυνες θέσεις της οδού και

σιδηρών κιγκλιδωμάτων στη θέση «Γέφυρα Μοναστηρακίου».
 Να γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης, διαγράμμισης και σήμανσης.

«Παραμένουμε πιστοί στο πρόγραμμά μας και στις δεσμεύσεις που έχουμε
αναλάβει έναντι των πολιτών της Ευρυτανίας και όλης της Στερεάς Ελλάδας.
Χρησιμοποιούμε όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για να
υλοποιήσουμε εκείνα τα οδικά έργα που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος μας.
Έργα, τα οποία βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και συμβάλλουν
στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, δίχως να προσβάλλουν το
πανέμορφο φυσικό περιβάλλον της Ευρυτανίας», δήλωσε ο Περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.



«Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου πετυχαίνουμε δυο σημαντικούς
στόχους. Αφενός κάνουμε πράξη ένα αίτημα γενεών, αυτό της
ασφαλτόστρωσης του οδικού δικτύου των Αγράφων μέχρι το χωριό Άγραφα.
Έτσι στην κυριολεξία τόσο ο κάτοικος όσο και ο επισκέπτης της περιοχής θα
φτάνει από το Καρπενήσι μέχρι το χωριό Άγραφα χωρίς να υπάρχει κομμάτι
χωμάτινης διαδρομής. Και αφετέρου κάνουμε επίσης ένα μεγάλο βήμα, με την
ασφαλτόστρωση του συνολικού οδικού δικτύου μέχρι την γέφυρα της
Παλαιοκαρυάς, για την επίτευξη του επόμενου μεγάλου στόχου της
δημιουργίας πρόσβασης με ασφαλτόστρωση στα υπόλοιπα χωριά των
Αγράφων. Έτσι επιλύουμε χρόνια προβλήματα προσβασιμότητας τόσο για
τους κατοίκους της περιοχής όσο και για τους επισκέπτες και δίνουμε νέα
ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ
Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός.


