
 

Σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ Τασιός ανέφερε τα εξής: «Το 

συγκεκριµένο έργο το ωριµάζουµε, σε συνεχή συνεργασία µε την ∆ασική Υπηρεσία 

του Νοµού, περίπου ένα χρόνο ώστε να µπορέσει να τύχει χρηµατοδότησης από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020». Συγκεκριµένα, αξιοποιώντας 

υπάρχουσα δασοτεχνική µελέτη, την οποία χρειάστηκε να αναπροσαρµόσει η 

υπηρεσία µας για να µπορέσει να ικανοποιήσει τα κριτήρια του ΕΣΠΑ, καταθέσαµε 

την πρότασή µας στην σχετική πρόσκληση του ΠΕΠ που αφορούσε παρεµβάσεις 

ανάδειξης τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Η πρόταση αυτή αξιολογήθηκε θετικά 

και σήµερα είµαστε στην ευχάριστη θέση, µετά την απόφαση του Περιφερειάρχη 

Κώστα Μπακογιάννη, να ανακοινώσουµε την χρηµατοδότηση του έργου 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ " ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ" 

συνολικού προϋπολογισµού 240.000,00 €. Το έργο περιλαµβάνει ήπιες παρεµβάσεις 

προς κατασκευή, για διευκολύνσεις στους επισκέπτες, και είναι τέτοιες ώστε αφ’ ενός 

µεν να διατηρείται η ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος και αφ΄ ετέρου δε να 

παρέχονται οι στοιχειώδεις ανέσεις στους επισκέπτες του χώρου. Συγκεκριµένα το 

έργο περιλαµβάνει:       

Α. ∆ηµιουργία κεντρικού χώρου αναψυχής στο παρόχθιο πλατανοδάσος µε: 

• Κατασκευή ξύλινης περίφραξης περιµετρικά του χώρου αναψυχής 

• Κατασκευή καθιστικών µε λιθόδµητα βάθρα και ξύλινες σανίδες για κάθισµα 

• Κατασκευή τραπεζόπαγκων µε λιθόδµητα βάθρα και ξύλινες σανίδες για 

τραπέζι και κάθισµα 

• Κατασκευή κάδων απορριµµάτων για την καθαριότητα του χώρου 

• Κατασκευή πλατύσκαλων για την εύκολη διακίνηση των επισκεπτών 

• Κατασκευή πέτρινης βρύσης  

• Κατασκευή κιόσκι ενηµέρωσης 

• Κατασκευή πέτρινων τοιχίων στήριξης µονοπατιού και πρανών 

• ∆ιαµόρφωση µονοπατιών 

• Κατασκευή υδροµάστευσης και µεταφορά νερού στο χώρο αναψυχής 

• Συντήρηση του δρόµου που διέρχεται έµπροσθεν του χώρου αναψυχής 

• ∆ηµιουργία χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων 

• Κατασκευή αφοδευτηρίων και βόθρου 

• Κατασκευή αποδυτηρίων 

• Καθαρισµός του χώρου – κλαδεύσεις.  

 

Β. Επισκευή κρεµαστής Γέφυρας – συντήρηση – ανακατασκευή Μονοπατιών µε: 



• Επισκευή κρεµαστής γέφυρας. 

• Συντήρηση διάνοιξη µονοπατιού προς και µετά τη γέφυρα. 

• Περίφραξη επικίνδυνων τµηµάτων µονοπατιού 

• Κατασκευή γεφυράκι µε πέτρινα βάθρα σε µικρορέµα 

 

Γ. ∆ηµιουργία θέσης θέας στο δρόµο κατάντη οικισµού Στουρνάρας µε:  

• Κατασκευή θέσης θέας µε κιόσκι 

• διαµόρφωση του εδάφους, 

• οριοθέτηση του χώρου µε ξύλινη περίφραξη  

 

∆. ∆ηµιουργία θέσης θέας δίπλα στη σιδερένια γέφυρα στην έξοδο προς Ροσκά, 

µε:  

• Κατασκευή θέσης θέας µε κιόσκι 

• ∆ιαµόρφωση του εδάφους, 

• Οριοθέτηση του χώρου µε ξύλινη περίφραξη 

• ∆ιαµόρφωση χώρου θέας µε κιόσκι 

• Πινακίδα ενηµέρωση 

• Πέτρινη βρύση µε δεξαµενή υδροµάστευσης  

• ∆ηµιουργία χώρου πάρκινγκ  

 

Κλείνοντας ο Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε ότι «Αποτελεί βαθιά µας πίστη ότι η 

δηµιουργία υποδοµών εναλλακτικού τουρισµού στην περιοχή αποτελεί την βάση για 

τον εµπλουτισµό του τουριστικού µας προϊόντος και την ανάπτυξη του τουριστικού 

µας τοµέα, ο οποίος δηµιουργεί τόσο άµεσες όσο και έµµεσες θέσεις εργασίας». 


