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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Έργα ύψους 876.000,00 € συμβασιοποιήθηκαν για την Π.Ε. Ευρυτανίας  

 

Την περασμένη εβδομάδα στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη 

υπογράφηκαν οι συμβάσεις για την υλοποίηση τεσσάρων σημαντικών έργων του 

Τεχνικού Προγράμματος της Π.Ε. Ευρυτανίας συνολικού προϋπολογισμού  

876.000,00 €.  

Η πρώτη αφορά το έργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΠΡΟΥΣΟΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ» προϋπολογισμού 240.000,00 

€. Οι εργασίες αφορούν την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών σε τμήματα του 

καταστρώματος, του συγκεκριμένου οδικού δικτύου, που έχουν υποστεί σοβαρές 

ζημιές. Οι ασφαλτικές εργασίες περιλαμβάνουν: ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

πάχους 0,05 σε μήκος 2.500μ περίπου, ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού 

πάχους όπου απαιτείται για επισκευή τοπικών φθορών στο οδόστρωμα και βελτίωση 

των επικλίσεων και ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη στο υπάρχων οδόστρωμα. 

Η δεύτερη σύμβαση αφορά το έργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» προϋπολογισμού 240.000,00 €. Οι προβλεπόμενες εργασίες 

αφορούν στην εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών σε τμήματα του καταστρώματος, του 

οδικού δικτύου Δυτ. Φραγίστα – Κρυονέρι επιφάνειας 6.000,00 μ2 περίπου και του 

οδικού δικτύου Χρύσοβα – Βαλαώρα - Τοπόλιανα – Δαφνούλα – Νέο Αργύρι 

επιφάνειας 9.000,00 μ2 περίπου. 

Η τρίτη σύμβαση αφορά το έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠ. ΟΔΟ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΡΑΣΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 

230.000,00 €. Οι εργασίες αφορούν στην αποκατάσταση των ζημιών που 

προκλήθηκαν από καθιζήσεις οδοστρώματων στην Επαρχιακή οδό Ραπτοπούλου - 

Πρασσιάς από τη Χ.Θ.: 2+000 έως τη Χ.Θ.: 5+000, και συγκεκριμένα περιλαμβάνουν 



χωματουργικές εργασίες για τις εκσκαφές των τεχνικών και την απομάκρυνση των 

κατεστραμμένων υποδομών, κατασκευή  τοίχου  αντιστήριξης μήκους 25μ., μέσου 

ύψους 3,50μ στην  Χ.Θ.:  2+500, κατασκευή τεσσάρων σωληνωτών μέσου μήκους 

7,00μ. για την διευθέτηση των ομβρίων υδάτων, αποκατάσταση του οδοστρώματος 

από την Χ.Θ.: 4+000 έως Χ.Θ.: 4+500, με κατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας και 

νέου ασφαλοτάπητα και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε σημεία που απαιτούνται. 

Η τέταρτη σύμβαση αφορά το έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΙΝΙΑΝΑ ΕΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟ 

ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ» προϋπολογισμού 166.000,00 €. Οι εργασίες αφορούν στην 

αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από καθιζήσεις οδοστρώματων στο 

οδικό δίκτυο από διασταύρωση Επινιανών έως το Μοναστήρι της Παναγίας της 

Στάνας. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν χωματουργικές εργασίες για τις 

εκσκαφές των τεχνικών και  την απομάκρυνση των κατεστραμμένων υποδομών, 

κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, κατασκευή κυβοτοειδών οχετών και εργασίες 

αποκατάστασης του οδοστρώματος.     

Και για τα τέσσερα 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. 


