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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Έργα ύψους 370.000,00 € συμβασιοποιήθηκαν για την Π.Ε. Ευρυτανίας  

 

Την περασμένη εβδομάδα στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη 

υπογράφηκαν οι συμβάσεις για την υλοποίηση δυο σημαντικών έργων του Τεχνικού 

Προγράμματος της Π.Ε. Ευρυτανίας συνολικού προϋπολογισμού 370.000,00 €.  

Η πρώτη αφορά το έργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΟΜΙΑΝΟΙ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΔΟΜΙΑΝΩΝ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 130.000,00 €. Το έργο αφορά στην συντήρηση, 

αποκατάσταση ζημιών και εκτέλεση εργασιών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας 

σε οδό μήκος περίπου 1600μ  από την Επαρχιακή οδό Δομιανοί - Αγία Τριάδα έως το 

Μοναστήρι Δομιανών. Συγκεκριμένα οι εργασίες που προβλέπονται αφορούν, 

χωματουργικές εργασίες επί της οδού, κατασκευή κατάλληλων τεχνικών έργων 

(κρασπέδων, σωληνωτών & κιβωτοειδών οχετών, στραγγιστηριών) για την απορροή 

των όμβριων υδάτων, κατασκευή κρασπεδόρειθρου μήκους 100,00μ. για απορροή 

των όμβριων υδάτων και διοχέτευσής τους εκτός του οδοστρώματος της οδού και 

εργασίες τσιμεντόστρωσης της οδού όπου θα απαιτηθεί.  

Η δεύτερη σύμβαση αφορά το έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ – 

ΤΕΧΝΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ -  ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΑΝΙΑΔΑ – ΣΥΓΚΡΕΛΟ – 

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ – ΚΡΙΚΕΛΛΟ – ΣΤΑΒΛΟΙ» προϋπολογισμού 240.000,00 €. Το 

έργο αφορά  στην βελτίωση  της Επαρχιακής οδού από την Τ/Κ  Ανιάδας προς τις Τ/Κ 

Συγκρέλο -  Κρίκελλο  - Στάβλους του Δήμου Καρπενησίου. Συγκεκριμένα οι εργασίες 

που προβλέπονται αφορούν, την ανακατασκευή του οδοστρώματος σε διάφορες 

θέσεις του ανωτέρω οδικού άξονα με εξυγίανση του καταστρώματος, την διευθέτηση 

των κατά μήκος και κατά πλάτος κλίσεών του και την τσιμεντόστρωση ή την 

ασφαλτόστρωσή του στα εν λόγω σημεία, την κατασκευή στραγγιστηρίων σε σημεία 



που υπάρχουν πολλά επιφανειακά αλλά και υπόγεια ύδατα για την προστασία του 

δρόμου, και την κατασκευή σαρζανέτ  κατάντι του δρόμου σε θέσεις που υπάρχουν 

έντονες κατολισθήσεις και ο Επαρχιακός  άξονας θέλει άμεση προστασία. 

Και για τα δύο έργα έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες πιστώσεις ώστε να 

εκτελεστούν σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.  

Η Περιφερειακή Αρχή του Κώστα Μπακογιάννη παρά τις δύσκολες οικονομικές 

συνθήκες παρά το δύσκολο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση οικονομικό περιβάλλον 

στέκεται δίπλα στα προβλήματα κάθε πολίτη και πραγματοποιεί σημαντικά έργα για 

την περιοχή. Έργα τα οποία βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και δίνουν 

λύσεις σε χρόνια προβλήματα της Ευρυτανίας βελτιώνοντας βασικές οδικές υποδομές. 

 

 


