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Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την ανεργία στη χώρα το πρώτο τρίμηνο
του 2019, συζητήθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και με αφορμή
την τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας για την τετράμηνη παράταση των
συμβάσεων των απασχολουμένων μέσω του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας. Ο
Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, ανέφερε πως αν και οι στατιστικές δεν
μπορούν να αποδώσουν την πραγματική κατάσταση που υπάρχει στον τομέα της
απασχόλησης, δεν παύει να είναι ένα μέτρο σύγκρισης και κυρίως να καταρρίπτει
αστήρικτους ισχυρισμούς ότι η Ήπειρος είναι πρώτη στην ανεργία. Το αντίθετο συμβαίνει
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η Ήπειρος για ένα
ακόμη τρίμηνο βρίσκεται κάτω του μέσου πανελλαδικού όρου. Συγκεκριμένα το πρώτο
τρίμηνο του 2019, έχει το τρίτο καλύτερο ποσοστό ανάμεσα στις 13 Περιφέρειες της
χώρας με 16,6% έναντι Μ.Ο. 19,2%.
Πρόσθεσε ακόμη πως το ποσοστό ανεργίας της Δυτικής Μακεδονίας, που ανήκει στην ίδια
Αποκεντρωμένη Διοίκηση με την Ήπειρο, ανέρχεται στο 27,1%. «Δεν εφησυχάζουμε, δεν
είμαστε ικανοποιημένοι για τη συνολική κατάσταση που υπάρχει στον τομέα της
απασχόλησης, σε ο, τι αφορά όμως στο μερίδιο που αντιστοιχεί στην Περιφέρεια Ηπείρου
στους δείκτες ανεργίας προσπαθούμε για την εξάντληση κάθε δυνατότητας που μπορεί να
υπάρχει για έργα, δράσεις και προγράμματα. Όμως η συνειδητή παραπληροφόρηση που
προεκλογικά έφτανε και στα όρια της διασποράς ψευδών ειδήσεων πρέπει επιτέλους να
σταματήσει», ανέφερε σε δήλωσή του.
Κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το δρόμο
Τετράκωμο- Φράξο-Καστανιά Π.Ε. Άρτας
Η κατακύρωση του αποτελέσματος και η ανάδειξη οριστικού αναδόχου, ενός ιδιαίτερα
σημαντικού έργου για την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας έγινε στη σημερινή συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής. Πρόκειται για το δρόμο «Τετράκωμο- Φράξο- Καστανιά»,
συνολικού προϋπολογισμού 3.430.000 ευρώ. Ανάδοχος του έργου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ.
Επίσης από την Ο.Ε., μεταξύ άλλων, αναδείχτηκαν οριστικοί ανάδοχοι για τα έργα:

«Αποκατάσταση οδού σύνδεσης Αγ. Σπυρίδωνα – Βίγλας – Ράχης με επαρχιακή οδό προς
Κορωνησία», προϋπολογισμού 230.000 ευρώ. Ανάδοχος: Καραμπιτιανης Ιωάννης.
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«Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων στο Δ.Δ. Στεφάνης καθώς και στις θέσεις Ταράνα και
Καλαμίτσι Πρέβεζας», προϋπολογισμού 160.000 ευρώ. Ανάδοχος: Ιωάννης Καραμπιτιανης

«Αποκατάσταση οδού πρόσβασης προς Ιερά Μονή Προφήτου Ηλία Πρέβεζας»,
προϋπολογισμού 90.000 ευρώ. Ανάδοχος: Καραμπιτιανης Ιωάννης.

«Εργασίες οδοστρωσίας και ηλεκτροφωτισμού στη Τ.Κ. Βαλανιδούσας Π.Ε. Πρέβεζας»,
προϋπολογισμού 53.000 ευρώ. Ανάδοχος: Γεώργιος Μυριούνης
Προσωρινοί ανάδοχοι
Από την Οικονομική Επιτροπή, αναδείχτηκαν επίσης και προσωρινοί ανάδοχοι για τα έργα:

«Αποκατάσταση στηθαίων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού 275.000 ευρώ.
Ανάδοχος: ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.

«Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας από κόμβο Ελεούσας έως
Παλιουρή», προϋπολογισμού 74.4000 ευρώ. Ανάδοχος: Maycon Ανώνυμη Εμπορική και
Τεχνική Εταιρεία.

«Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας από κόμβο Ιωάννινα έως γέφυρα
Καλογήρου», προϋπολογισμού 74.4000 ευρώ. Ανάδοχος: Γκεσούλης Κωνσταντίνος.

«Αποκατάσταση βατότητας οδού από Πλακανίδια – Παλιουράκι και σύνδεση με επαρχιακή
οδό», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ. Ανάδοχος: Γ.Ν. & Θ. Θωμάς Ο.Ε.

«Αποκατάσταση βλαβών του οδοστρώματος και λοιπών στοιχείων ασφαλείας στις
επαρχιακές οδούς Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 72.000 ευρώ. Ανάδοχος: Ηλίας
Κατσιμπόκης.
Τέλος, η Ο.Ε. ενέκρινε τη δημοπράτηση έργων για αποκαταστάσεις ζημιών στα οδικά
δίκτυα Άνω Πεδινών και Μπουραζανίου- Αηδονοχωρίου.- Ι. Μ. Μολυβδοσκεπάστης (ανά
74.400 ευρώ) και την εκπόνηση μελέτης για «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη και στατική
μελέτη για την αποκατάσταση του παραδοσιακού κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου
Διλόφου», προϋπολογισμού 43.989 ευρώ.
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Σε λειτουργία το αντλιοστάσιο του ΤΟΕΒ Παραμυθιάς
Μετά από διακανονισμό που πέτυχε η Περιφέρεια με τη ΔΕΗ, ηλεκτροδοτείται σήμερα το
αντλιοστάσιο του ΤΟΕΒ Παραμυθιάς, ώστε να αρχίσουν οι αγρότες την άρδευση των
καλλιεργειών τους. Ο διακανονισμός είναι προσωρινός και η οριστική λύση του
προβλήματος που υπάρχει με τις οφειλές προηγούμενων χρόνων, επιδιώκεται να δοθεί με
την πρόταση που έχει καταθέσει ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης- την οποία
έχει υιοθετήσει και η ΕΝΠΕ- για χορήγηση στους ΤΟΕΒ μακροχρόνιου δανείου (διάρκειας
πλέον των 20 ετών) από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) με επιτόκιο
(επιδοτούμενο) που δεν θα ξεπερνά το 1%. .
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