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Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δ.Ε. Φραγκίστας και Απεραντίων

Έργο προϋπολογισμού 1.200.000€

Ένα ακόμη έργο για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Π.Ε. Ευρυτανίας
χρηματοδότησε, δημοπράτησε και υλοποιεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Πρόκειται για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & Δ.Ε. ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ», αρχικού
προϋπολογισμού 1.200.000 €.

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση παρεμβάσεων για την συντήρηση και
βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου της
Δ.Ε. Απεραντίων και τμήματος του Εθνικού οδικού δικτύου της ΔΕ Φραγκίστας,
προκειμένου να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια των συγκοινωνιών.

Συγκεκριμένα, θα γίνουν οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

1. Στο οδικό τμήμα από την Γέφυρα Γρανίτσας έως τον οικισμό της Γρανίτσας μήκους

2,3 χλμ, προβλέπεται η ανακατασκευή των ρείθρων της οδού, η κατασκευή τοίχων

για την αντιστήριξη των πρανών και την συγκράτηση των καταπτώσεων και η

εγκατάσταση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας μέχρι την έξοδο του οικισμού.

2. Στο οδικό δίκτυο της Βαλαώρας, προβλέπεται η ασφαλτόστρωση τμήματος μήκους
1,4 χλμ της παρακαμπτήριας οδού του οικισμού, και η εγκατάσταση ασφαλτικής

στρώσης κυκλοφορίας τμήματος μήκους 1 χλμ. του Επαρχιακού οδικού δικτύου του

οικισμού.

3. Σημειακές παρεμβάσεις με τεχνικά έργα και ασφαλτοστρώσεις στο Επαρχιακό οδικό

δίκτυο της Παλαιοκατούνας μέχρι την Γέφυρα της Γρανίτσας, στην είσοδο της Κάτω

Ποταμιάς, όπως και στην Φραγκίστα.

Σε όλα τα ανωτέρω οδικά τμήματα θα γίνουν και οι απαραίτητες παρεμβάσεις
για την βελτίωση της οριζόντιας σήμανσης.



Μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, ο Περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Συνεχίζουμε την προσπάθεια
βελτίωσης και αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Π.Ε. Ευρυτανίας. Βήμα –
βήμα, σημείο – σημείο, στην Παλαιοκατούνα, στο Ραπτόπουλο, στην Κάτω
Ποταμιά, παρεμβαίνουμε από την προηγούμενη κιόλας θητεία και συνεχίζουμε
μέχρι να αποκτήσει αυτός ο τόπος ένα σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο,
χωρίς να αλλοιώνουμε περαιτέρω το μοναδικής ομορφιάς φυσικό περιβάλλον
της Ευρυτανίας».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας Άρης Τασιός δήλωσε: «Με την
εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου προχωρούμε σε μια ακόμη σημαντική
παρέμβαση στο οδικό μας δίκτυο, στις Δημοτικές Ενότητες Απεραντίων και
Φραγκίστας, με προτεραιότητα στην παράκαμψη του οικισμού Βαλαώρας, με
διαπλατύνσεις τεχνικά και ασφαλτοστρώσεις υπάρχοντος δρόμου, και στην
πλήρη ανακατασκευή του οδικού δικτύου της Γρανίτσας.

»Πέρα από τα ανωτέρω, που είναι κομβικής σημασίας για την Δυτική
Ευρυτανία, με το συγκεκριμένο έργο προγραμματίζονται και εκτεταμένες
παρεμβάσεις ασφαλτοστρώσεων, κατασκευής τεχνικών, αποκαταστάσεις
βλαβών και οριζόντιας σήμανσης για την αναβάθμιση της ασφάλειας του
οδικού δικτύου της περιοχής και την βελτίωση της καθημερινότητας των
πολιτών».


