
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

Ταχ. Δ/νση : Γ. Καραϊσκάκη 1  
 
 
 
Καρπενήσι, 07 Οκτωβρίου 2016 

Ταχ. Κώδικας : 36100 Καρπενήσι 
Τηλέφωνο : 2237350709 
Αριθμ. Τηλεομ. : 2237350708 
Διεύθ. Ηλ. Ταχ. : a.tasios@pste.gov.gr 
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Σημαντικές εγκρίσεις και χρηματοδοτήσεις έργων  

για την Π.Ε. Ευρυτανίας ύψους 1.866.000,00 €  

Μετά από σχετικές εισηγήσεις του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Αριστείδη 

Τασιού και τις συνεχείς προσπάθειες του Περιφερειάρχη κ. Κώστα Μπακογιάννη, 

τελικά εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται σημαντικά έργα για την περιοχή που έχουν 

να κάνουν με την αποκατάσταση βλαβών αλλά και την κατασκευή νέων έργων για την 

ασφάλεια και αναβάθμιση του οδικού της δικτύου. Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν και 

εγγράφθηκαν προς χρηματοδότηση στο ΠΔΕ, και συγκεκριμένα στην ΣΑΕΠ 866, 

έργα συνολικού ύψους 1.866.000,00 € με τίτλο «Αποκατάσταση Ζημιών στο Οδικό 

Δίκτυο ΠΕ Ευρυτανίας λόγω Πλημμυρικών φαινομένων Ιουνίου 2016» με τα εξής 

συγκεκριμένα υποέργα: 

1. Αποκατάσταση καθίζησης οδοστρώματος στην Επ. οδό Ραπτοπούλου - 

Πρασσιάς, προϋπολογισμού 230.000,00 € 

2. Αποκατάσταση κατολισθαίνοντων τμημάτων πρανών στο 1ο χλμ. του οδικού 

άξονα Χρύσω - Αγιος Δημήτριος, προϋπολογισμού 150.000,00 € 

3. Αντιμετώπιση καθίζησης οδοστρώματος στον οδικό άξονα Τσούκα - 

Τριπόταμος , προϋπολογισμού 400.000,00 € 

4. Αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο Παλαιοχωρίου - Νεοχωρίου 

Δ.Ε.Φραγκίστας, προϋπολογισμού 240.000,00 €  

5. Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου Σαρκίνης - Καταβόθρας, 

προϋπολογισμού 350.000,00 € 



6. Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου Δομνίστας – Μεσοκώμης, 

προϋπολογισμού 150.000,00 € 

7. Αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο από διασταύρωση δρόμου προς 

Επινιανά έως οικισμό Επινιανών, προϋπολογισμού 166.000,00 €  

8. Αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο από διασταύρωση Επινιανών έως 

Μοναστήρι Παναγίας Στάνας,  προϋπολογισμού 180.000,00 € 

Όλα τα παραπάνω έργα είναι απόλυτα ώριμα και αναμένεται να δημοπρατηθούν  

μέσα στο 2017.  

 

Σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφεριάρχης Ευρυτανίας ανέφερε τα εξής: «Με σωστό 

προγραμματισμό και τεκμηριωμένα αιτήματα, και βρίσκοντας ευήκοα ώτα στην 

κεντρική κυβέρνηση, και συγκεκριμένα στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και 

Τουρισμού από τον κ. Χαρίτση, καταφέραμε να εντάξουμε και να χρηματοδοτήσουμε 

σημαντικά έργα για την περιοχή, που όχι μόνο έχουν να κάνουν με την αποκατάσταση 

βλαβών αλλά που απαντούν και σε χρόνια προβλήματα της περιοχής, αίροντας την 

απομόνωση της. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν και στην Τεχνική μας Υπηρεσία η 

οποία κυριολεκτικά υπερβάλλοντας εαυτό κατάφερε σε χρόνο ρεκόρ να μελετήσει και 

να συντάξει τα απαραίτητα για την ένταξη των έργων Τεχνικά Δελτία.». 




