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Ξεκινούν έργα προϋπολογισμού 510.000€

στην Π.Ε. Εύβοιας

Για την αποκατάσταση δασυλλίου στη Νέα Αρτάκη

και κατασκηνώσεων της βόρειας Εύβοιας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χρηματοδότησε, δημοπράτησε και θα
εκτελέσει δυο νέα έργα στην Π.Ε. Εύβοιας, για την αποκατάσταση του
δασυλλίου της κεντρικής παραλίας της Νέας Αρτάκης, αλλά και για την
συντήρηση και βελτίωση των κατασκηνώσεων της Ι.Μ. Χαλκίδος και Βορείων
Σποράδων στις Ροβιές της βόρειας Εύβοιας.

Συγκεκριμένα, δημοπρατήθηκαν και ξεκινούν τα έργα:

1. «Διαμόρφωση δασυλλίου κεντρικής παραλίας Νέας
Αρτάκης», αρχικού προϋπολογισμού 260.000€. Κύριος του έργου
είναι ο Ο.Λ.Ν.Ε. και σύμφωνα με τη μελέτη αποκατάστασης πρόκειται
να γίνουν εργασίες:

 Ανακατασκευής πεζοδρομίων και κατασκευής ραμπών
πρόσβασης, καθώς και δαπέδων, που θα διασφαλίζουν την
προσβασιμότητα ΑμεΑ στην ευρύτερη περιοχή.

 Κατασκευής δύο ανθοφόρων και δικτύου άρδευσης των χώρων
πρασίνου.

 Τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων και καθιστικών από
σκυρόδεμα και ξύλο.

 Κατασκευής υποδομής απορροής των όμβριων υδάτων.
 Εκσυγχρονισμού του λειτουργικού χώρου της παιδικής χαράς.



2. «Συντήρηση Κατασκηνώσεων Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδος»,
αρχικού προϋπολογισμού 250.000€. Προβλέπεται να εκτελεστούν
εργασίες βελτίωσης των βασικών κτιριακών υποδομών, όπως η
ανακατασκευή της στέγης σε 6 καταλύματα και στο εστιατόριο. Το
γήπεδο μπάσκετ είναι κατασκευασμένο σε κεκλιμένο έδαφος και θα
ανακατασκευαστεί, ενώ στο γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 θα
αντικατασταθεί ο παλιός πλαστικός χλοοτάπητας.

Μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων κατασκευής, ο Περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
παρεμβαίνει με τις τεχνικές της υπηρεσίες και με χρηματοδοτήσεις συνολικού
ύψους άνω των 500.000€ σε δύο πανέμορφα σημεία της Π.Ε. Εύβοιας.

»Προχωρούμε σε συνεργασία με τον ΟΛΝΕ στη διαμόρφωση του δασυλλίου
της κεντρικής παραλίας της Νέας Αρτάκης και σε συνεργασία με την Ιερά
Μητρόπολη Χαλκίδος για την συντήρηση και βελτίωση των κατασκηνώσεων
που λειτουργεί στις Ροβιές της βόρειας Εύβοιας.

»Τα δύο έργα μπαίνουν σε φάση υλοποίησης και θα φροντίσουμε για την
άρτια και ταχεία ολοκλήρωσή τους. Στόχος μας, να τα χαρούν το
συντομότερο δυνατόν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Νέας Αρτάκης, αλλά
και τα εκατοντάδες παιδιά που φιλοξενούνται στις κατασκηνώσεις».

Ακολούθως, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης δήλωσε:
«Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας επενδύει μέσα από δυο στοχευμένες
παρεμβάσεις σε ότι πολυτιμότερο έχουμε να εργαστούμε, στον άνθρωπο και
ιδιαίτερα στα παιδιά μας.

»Τόσο με την αστική ανάπλαση του δασυλλίου στην παραλία Νέας Αρτάκης,
όσο και με τη συντήρηση και αναβάθμιση των κατασκηνώσεων της Ιεράς
Μητρόπολης Χαλκίδος, επιχειρούμε να ζωντανέψουμε και να επιστρέψουμε
στους συμπολίτες μας τους χώρους αυτούς ως τόπους χαράς, δημιουργίας,
ανάπτυξης».


