Έργα εκσυγχρονισμού και βελτίωσης υποδομών άνω των 11,5 εκ. ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτ
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Επιταχύνεται το πρόγραμμα έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, τόσο για αποκαταστάσεις
ζημιών, όσο και για βελτίωση και κατασκευή νέων σύγχρονων υποδομών, προ εξυπηρέτηση
κατοίκων, επισκεπτών, ΑμεΑ και εργαζόμενων στον πρωτογενή τομέα. Στο πλαίσιο αυτό
η Οικονομική Επιτροπή, η οποία συνεδρίασε την Πέμπτη με την προεδρία του
Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, έλαβε αποφάσεις για έργα των οποίων ο
συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα 11,5 εκατομμύρια ευρώ!
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την οδική ασφάλεια
χιλιάδων οδηγών και επιβατών του παράκτιου μετώπου Θεσπρωτίας, που είναι η βελτίωση
της οδού Πλαταριά- Σύβοτα.
Αναλυτικά η Οικονομική Επιτροπή προέβη στην κατακύρωση των αποτελεσμάτων
διαγωνισμών των παρακάτω έργων, για τα οποία επίκειται πλέον η υπογραφή των
συμβάσεων με τους αναδόχους:

«Βελτίωση οδού Πλαταριάς – Συβότων με τη δημιουργία δύο κυκλικών κόμβων, δύο λωρίδων
κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς»,
προϋπολογισμού 3.750.000 €. Ανάδοχος ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.

«Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης
με Μολυβδοσκέπαστη», προϋπολογισμού 608.000 €.Ανάδοχος Γ. Ντάφλης,

«Επανατοποθέτηση – κατασκευή γέφυρας σύνδεσης Μικρής Γότιστας – Σούτσου με Ε.Ο.
Ιωαννίνων –Τρικάλων στον Άραχθο ποταμό»προϋπολογισμού 520.000€. Ανάδοχος Αν.
Σερβετάς.

«Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού προς Κουκούλι Ζαγορίου», προϋπολογισμού
250.000 €.Ανάδοχος Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.

«Αποκατάσταση οδού πρόσβασης πτηνοτροφικών μονάδων περιοχής Κωστακιών Άρτας»,
προϋπολογισμού 180.000 €. Ανάδοχος ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ.
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«Αποκατάσταση βατότητας στον οικισμό Κερασιές Τ.Κ. Καταρράκτη για εξυπηρέτηση
Α.Μ.Ε.Α.», προϋπολογισμού 81.500 €.Ανάδοχος Δ. Φούκας.

«Εργασίες διαγράμμισης στην παραλιακή οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού
74.400 €.Ανάδοχος MAYCON AΤΕΕ.

«Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας», προϋπολογισμού 74.400 €.
Ανάδοχος MAYCON AΤΕΕ.

«Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου Κόμβος Ελληνικού - Ελληνικό»,
προϋπολογισμού 120.000 €.Ανάδοχος Νάστου Παναγιώτα.

«Διαγραμμίσεις στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε.
Πρέβεζας»,προϋπολογισμού 74.400 €. Ανάδοχος Γεώργιος Οικονόμου.

«Αποκατάσταση βλαβών του οδοστρώματος και λοιπών στοιχείων ασφαλείας στις
Επαρχιακές οδούς Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 72.000.
Ανάδοχος Ηλίας Κατσιμπόκης.

«Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στο Δ.Δ. Λούρου του Δήμου Πρέβεζας»,
προϋπολογισμού 40.000 €. Ανάδοχος Ι. Καραμπιτιάνης.

«Συντήρηση - βελτίωση της επαρχιακής οδού (12) από Άνω Καλεντίνη - Ξηρόκαμπο Σταυρόβρυση – Γέφυρα Κοράκου - Όρια νομού Καρδίτσας», προϋπολογισμού 176.000,00 €.
Ανάδοχος Π. Κατέρος.

«Αποκατάσταση πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή Αγίου Δημητρίου
Πέτα Άρτας από γέφυρα ρέματος Μπούση», προϋπολογισμού € 35.000. Ανάδοχος Σπ. Κ.
Ζιώβας.

«Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου από Κουτσελιό προς Ελληνικό», προϋπολογισμού
250.000 €.Ανάδοχος Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.

«Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Γέφυρα Καλογήρου – Πρέβεζας», προϋπολογισμού
74.400€.Ανάδοχος Κων. Γκεσούλης.
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«Αποκατάσταση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες στην Τ.Κ. Ανέζας Δήμου Αρταίων»,
προϋπολογισμού € 50.000.Ανάδοχος Κατασκευαστική Χαρμπής και ΣΙΑ.

Αντικατάσταση αγωγών κατάθλιψης – προσαγωγής και εργασίες επισκευής αεροφυλακίων
και βάσεων στήριξης στο αρδευτικό αντλιοστάσιο Δικόρφου - Μεσοποτάμου του ΤΟΕΒ
Αχέροντα», προϋπολογισμού € 31.000. Ανάδοχος ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ.

«Άμεση αποκατάσταση δικτύου όμβριων υδάτων κατά μήκος του επαρχιακού οδικού
δικτύου στη θέση Καραβοστάσι Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 74.400.Ανάδοχος Γ.
Παπαρούνας.

«Αποκατάσταση βατότητας επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στο τμήμα Γέφυρα Καλογήρου
– Άρτα», προϋπολογισμού € 250.000. Ανάδοχος Δ. Φούκας.

Καθαρισμός και μόρφωση τάφρων, άρση καταπτώσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο
Πέρδικας – Καρτέρι και περιοχής πρόσβασης από επαρχιακό δίκτυο προς παραλία
Πέρδικας», προϋπολογισμού 74.400.Ανάδοχος ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

«Αποκατάσταση προσβάσεων σε διάφορα σημεία του Ν. Θεσπρωτίας με το επαρχιακό
δίκτυο για εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α.», προϋπολογισμού 74.400 €.Ανάδοχος ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.

«Τοποθέτηση πλέγματος και αγκυρίων για την προστασία της επαρχιακής οδού από
αποκόλληση βράχων στη θέση Κρυονερίου Άρτας», προϋπολογισμού 180.000 €. Ανάδοχος
ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ
Η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε επίσης τους προσωρινούς αναδόχους των παρακάτω
έργων:

«Βελτίωση εθνικού οδικού δικτύου από κόμβο Γέφυρας Καλογήρου προς Πρέβεζα»,
προϋπολογισμού 400.000€.Ανάδοχος ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ.

«Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας από Πηγές έως όρια Ηπείρου», προϋπολογισμού
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620.000€. Ανάδοχος Γ.Ν. και Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.

«Εργασίες διαγράμμισης στην Περιφερειακή οδό Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.400,00 €.
Ανάδοχος Κων. Γκεσούλης.

«Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μπουραζάνι – Αηδονοχώρι – Ιερά Μονή
Μολυβδοσκέπαστης», προϋπολογισμού 74.000€.Ανάδοχος Γ. Ντάφλης.

«Αποκατάσταση επαρχιακής οδού από Μεσοβούνι – Αρίστη – Πάπιγκο - Μικρό Πάπιγκο»,
προϋπολογισμού 250.000€. Ανάδοχος ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ

Άμεση αντιστήριξη κοινόχρηστης εγκατάστασης και αποκατάσταση σύνδεσης της οδού
πρόσβασης με την 3Α επ. οδό, προϋπολογισμού 54.000 ευρώ. Ανάδοχος ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΤΕ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ
Με άλλες αποφάσεις της η Ο.Ε. ενέκρινε τη δημοπράτηση των έργων:

«Ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού κόμβος Ζωτικού – Άγιος Ανδρέας», προϋπολογισμού
377.000€.

«Βελτίωση οδών σύνδεσης πόλεως Ιωαννίνων με επαρχιακή οδό Ανατολής - Κατσικάς»,
προϋπολογισμού 200.000€ .

«Αποκατάσταση οδού περιοχής Κλειδωνιάς προς Μπουραζάνι για εξυπηρέτηση
παραγωγικών μονάδων», προϋπολογισμού 180.000€ .

«Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων με την κατασκευή βραχοπαγίδων επί της
επαρχιακής οδού Βερενίκης – Σαλονίκης», προϋπολογισμού € 80.000.

«Βελτίωση οδών πτηνοτροφικών μονάδων στο Βοτονόσι», προϋπολογισμού € 74.000

«Μεταφορά νερού από τον Άραχθο προς τον αύλακα άρδευσης περιοχής Περάνθης
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Λουτροτόπου Κομμένου», προϋπολογισμού € 120.000.

«Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μετσόβου-Ανθοχωρίου», προϋπολογισμού 50.000
€.

«Αποκατάσταση καθολικού Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Φραγκάδων Δήμου Ζαγορίου»
προϋπολογισμού 175.000€ .

«Συντήρηση – αποκατάσταση Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Βάρδας», προϋπολογισμού 29.000€

«Αποκατάσταση πρόσβασης στην περιοχή του ΤΟΕΒ Λάμαρης του Δήμου Πρέβεζας»
προϋπολογισμού 105.000 €.

«Συγκοινωνιακά έργα στη Δημοτική Ενότητα Λούρου και στις Τοπικές Κοινότητες
Βρυσούλας και Άνω Ράχης της Π.Ε. Πρέβεζας» προϋπολογισμού 53.400 €.

«Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 41ης επ. οδού (Βωβούσα- Ελατοχώρι)», προϋπολογισμού
74.400 ευρώ

«Βελτίωση βατότητας επ. οδικού δικτύου προς Αετομηλίτσα» προϋπολογισμού 74.400
ευρώ.
Επίσης η Ο.Ε. προχώρησε στη συγκρότηση των Επιτροπών για τη διενέργεια των
διαγωνισμών για τα έργα:

«Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων έως όρια Ηπείρου», προϋπολογισμού 758.000 €

«Αποκατάσταση - βελτίωση οδού Κομποτίου – παραλία Ράμματος και σύνδεσή της με την
Ε.Ο. Άρτας – Γέφυρα Αννίνου», προϋπολογισμού 515.000 €.
Η Ο.Ε. ενέκρινε πιστώσεις – μεταξύ άλλων – και για τα παρακάτω έργα:

«Προμήθεια υλικών Μ.Τ. 24 KV (πεδίων) αρδευτικού αντλιοστασίου Πόρου (ΓΟΕΒ Λεκάνης
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Ιωαννίνων)»

«Προμήθεια πίνακα Μέσης Τάσης 24 KV αντλιοστασίου άρδευσης (Κυψέλης) του ΤΟΕΒ
Αχέροντα»

Αντιπλημμυρική προστασία από τον ποταμό Άραχθο στην Τ.Κ. Μηλιωτάδων

Αποκατάσταση βατότητας της επ. οδού αεροδρόμιο Παραμυθιάς- Μόρφι

Προστασία Ε.Ο. Ιωαννίνων- Κοζάνης από τον ποταμό Σαραντάπορο

Προστασία ομβροδεξαμενών σε Παραπόταμο- Άγ. Γεώργιο Θεσπρωτίας

Αποκατάσταση κατολίσθησης στη Μυρσίνη Πρέβεζας

Καθαρισμός Αχέροντα από κορμούς πλατάνων λόγω της ασθένειας του μεταχρωματικού
έλκους

Αποκατάσταση επ. οδικού δικτύου στα όρια Δ.Δ. Βάρδας και Ελάφου

Προμήθεια ξύλινων διαδρομών για αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στον αιγιαλό
και τη θάλασσα κατά μήκος των παραλιών της Ηπείρου.
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