Αιτωλ/νία: Χρηματοδότηση για έργα συντήρησης επαρχιακών οδών και αντιπλημμυρικές παρεμβά
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018 16:36

Δέσμη σημαντικών παρεμβάσεων για την αποκατάσταση, τη συντήρηση και την
άρση της επικινδυνότητας επαρχιακών οδών στις Περιφερειακές Ενότητες
Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας δρομολογεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, μετά την
εξασφάλιση χρηματοδότησης και την ένταξη 19 συνολικά έργων στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων.
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Με την ίδια απόφαση εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και εκτεταμένες
παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, με έργα συντήρησης, καθαρισμού και
αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους, στο
σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
Συνολικά η χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε φτάνει στα 104.000.000 ευρώ και η σχετική
απόφαση υπεγράφη την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου από τον Υφυπουργό Οικονομίας και
Ανάπτυξης Στάθη Γιαννακίδη.
«Η Περιφέρεια σχεδιάζει, διεκδικεί, ιεραρχεί τις ανάγκες, παρεμβαίνει ώστε η
προσβασιμότητα σε κάθε σημείο της Δυτικής Ελλάδος να είναι απρόσκοπτη και με τη
μέγιστη δυνατή ασφάλεια», υπογράμμισε σε δήλωση του ο Περιφερειάρχης Δυτικής
Ελλάδος Απόστολος Κατσιφάρας.
Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά η Περιφέρεια εντάσσει έργα καθαρισμού, συντήρησης και
αποκατάστασης των ποταμών και των χείμαρρων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
παρ’ ότι παραμένει σε εκκρεμότητα το ζήτημα της προσφυγής της Ένωσης Περιφερειών
(ΕΝ.ΠΕ) στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Η Ένωση Περιφερειών στην προσφυγή της,
όπως είναι γνωστό, έχει εκφράσει την διαμαρτυρία της για την μη απόδοση στις
Περιφέρειες των πόρων που συνοδεύουν την μεταβιβαζόμενη αρμοδιότητα του καθαρισμού
ποταμών και χείμαρρων.
«Παρ’ όλα αυτά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος δεν ήταν δυνατόν να μείνει αδρανής.
Εκπονήσαμε έγκαιρα τον προγραμματισμό μας και υποβάλλαμε τις προτάσεις μας ώστε να
αποτραπεί και η παραμικρή πιθανότητα κενών στον καθαρισμό των ποταμών και των
ρεμάτων στις Περιφερειακές μας Ενότητες», υπογράμμισε ο κ. Κατσιφάρας. Σημειώνοντας,
επίσης, ότι «για το σύνολο των έργων, τόσο των οδικών όσο και των αντιπλημμυρικών,
ξεκινούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες».
Σε ό,τι αφορά στα έργα συντήρησης, αποκατάστασης και άρσης της επικινδυνότητας στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο:
⦁ Στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας εντάσσονται 10 έργα συνολικού
προϋπολογισμού 36.770.000 ευρώ.
⦁ Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας εντάσσονται 9 έργα συνολικού προϋπολογισμού
22.835.000 ευρώ.
Και στις δυο περιπτώσεις προβλέπονται εργασίες για την αποκατάσταση των φθορών και
βλαβών του οδοστρώματος, τους καθαρισμούς των πρανών, τάφρων και αγωγών,
αποκατάσταση καθιζήσεων, συντήρηση του εξοπλισμού ασφαλείας των οδών κ.α.
Για τα αντιπλημμυρικά έργα:
Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 7.000.000 ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα
Αιτωλοακαρνανίας. Οι εργασίες αφορούν καθαρισμό της βλάστησης, άρση των φερτών
υλικών, συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων κ.α.
Αντιστοίχως, για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση
5.200.000 ευρώ και για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας ποσό 4.000.000.
⦁ Σε άλλο αρχείο επισυνάπτονται αναλυτικοί πίνακες με το σύνολο των έργων που
εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων:
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ΝΕΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΣΑΕΠ 501

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
(σε συνέχεια του π.κ. 2013ΕΠ00100013)», (Κ.Ε 2014ΕΠ50100000, εγκεκριμένο π/υ:
13.000.000,00€) της ΣΑΕΠ 501 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων ΠΔΕ με ένταξη νέων υποέργων (α/α: 35-44) και αύξηση του προϋπολογισμού
του από 13.000.000,00€ σε 49.770.000,00€,
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)
1 Συντήρηση επαρχιακού δρόμου Mπαμπινη-Αετός-Αρχοντοχώρι-Κανδήλα-Μύτικας
3.000.000,00
2 Καθαρισμός ερεισμάτων και εργασίες πρασίνου επαρχιακών οδών, Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανιας 3.000.000,00
3 Συντήρηση σήμανσης και ασφάλισης επαρχιακού οδικού δικτυού Π.Ε Αιτ/νιας 3.000.000,00
4 Συντήρηση της 40ης επαρχιακής οδού: Καλλιθέα-Λαμπίρι-όρια νομού και 3ης επαρχιακής
οδού: Χάνι Μπαγια-Αγγελόκαστρο-Κλεισορεύματα 4.000.000,00
5 Συντήρηση της 4ης επαρχιακής οδού: Κατοχή-Πλατυγιάλι,της 38ης επαρχιακής οδού
:Γουρια-Λεσίνι και της 50ης επαρχιακής οδού: Πεντάλοφο-Στρογγυλοβούνι-Πηγάδια
5.000.000,00
6 Συντήρηση των επαρχιακών οδών: 35η (Καστράκι-Χαλκιόπουλο-Κομποτι), 36η
(Πέτρωνα-Αλευράδα), 11η(Ρουσεϊκα-Σπολαιτα), 51η(Κεχρινια-Λεπενού) και 37η
(Λουτρό-Σταθα) 5.000.000,00
7 Συντήρηση της 48ης επαρχιακής οδού: Αστακός-Μύτικας, της 32ης επαρχιακής οδού:
Βόνιτσα-Πάλαιρος –Μύτικας και της 31ης επαρχιακής οδού: Αστακός –Βασιλοπουλο-Βελα
4.000.000,00
8 Συντήρηση επαρχιακών δρόμων ορεινής Τριχωνίδας, περιοχής δήμου Θέρμου 3.500.000,00
9 Συντήρηση τμημάτων των επαρχιακών οδών: 17η , 21η, 23η, 24η ,25η και 43η, περιοχής
Ναυπακτίας 6.000.000,00
10 Λειτουργία, συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών και παρακολούθηση μέσω συστήματος
scada, των η/μ εγκαταστάσεων στη σήραγγα Αγ. Ηλία Αιτωλικού και των εγκαταστάσεων
οδοφωτισμού, επί της Παραϊόνιας Επ. Οδού 270.000,00
ΣΥΝΟΛΟ: 36.770.000,00 €

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ
(σε συνέχεια π.κ. 2013ΕΠ00100014)» (Κ.Ε. 2014ΕΠ50100001, προϋπολογισμός:
#12.000.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων ΠΔΕ με ένταξη νέων υποέργων και
με αύξηση του προϋπολογισμού του από 12.000.000,00€ σε 31.300.000,00€
Ένταξη των παρακάτω εννέα (9) νέων υποέργων συνολικού προϋπολογισμού 22.835.000,00
€
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για την κάλυψη των μεγάλων αναγκών συντήρησης του Επαρχιακού Οδικού δικτύου ΠΕ
Ηλείας σε αποκατάσταση φθορών και βλαβών του οδοστρώματος, σε καθαρισμούς πρανών,
τάφρων, αγωγών, κοπή παρόδιας βλάστησης, σε συντήρηση του εξοπλισμού ασφαλείας των
δρόμων όπως είναι τα στηθαία ασφαλείας, οι πινακίδες σήμανσης κλπ. σε αποκαταστάσεις
καθιζήσεων, απομάκρυνση καταπτώσεων
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)
1 Συντήρηση – αποκατάσταση βατότητας στο Ε.Ο. δίκτυο του βορείου τμήματος Ν. Ηλείας
ετών 2019-2020 2.500.000,00
2 Συντήρηση –αποκατάσταση βατότητας στο Ε.Ο δίκτυο του νοτίου τμήματος Ν. Ηλείας
ετών 2019-2020 1.500.000,00
3 Συντήρηση παλαιάς Ε.Ο. Πατρών - Πύργου στα όρια της Π.Ε. Ηλείας 2.350.000,00
4 Συντήρηση οδικών αξόνων και συνδετήριων τμημάτων από Κατάκολο Άγιο Ανδρέα
–Σκουροχώρι – Μυρτιά προς Άγιο Ηλία και Δουνέικα -Αμαλιάδα 2.600.000,00
5 Συντήρηση δρόμου Ανδρίτσαινα-Σέκουλα - γέφυρα Άσπρων Σπιτιών - Άσπρα Σπίτια διασταύρωση με Ε.Ο Αρχαίας Ολυμπίας-Τρίπολης 1.850.000,00
6 Συντήρηση οδικού άξονα Αρχαία Ολυμπία -φράγμα Αλφειού -Μακρισια -Κρέστενα
1.035.000,00
7 Συντήρηση οδικών αξόνων Λάλα -111 ε.ο και Χάνι Πανόπουλου –Μουζάκι –Καράτουλα και
συνδετήριοι προς Νεμουτα –Αχλαδινη και Γούμερο -Μουζάκι 5.000.000,00
8 Συντήρηση οδικού άξονα Μπαρακίτικα –Καλλιθεα –Ανδρίτσαινα –Επικ. Απόλλων
–Πετράλωνα –Θολο 4.500.000,00
9 Προληπτικές–προκατασταλτικές εργασίες καθαρισμού–αποψίλωσης ερεισμάτων και
πρανών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ηλείας 1.500.000,00
ΣΥΝΟΛΟ: 22.835.000,00 €

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ»
(Κ.Ε. 2015ΕΠ50100002) της ΣΑΕΠ 501 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018, με ένταξη ενός (1) νέου υποέργου και με αύξηση του
προϋπολογισμού του από 3.550.000,00€ σε 8.750.000,00€
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)
1 Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών, συντήρηση και αποκατάσταση
υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Π.Ε. Αχαΐας έτους
2019-2020 5.200.000,00

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
(Κ.Ε. 2016ΕΠ50100003) της ΣΑΕΠ 501 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018, με ένταξη ενός (1) νέου υποέργου και με αύξηση του
προϋπολογισμού του από 2.200.000,00€ σε 9.200.000,00
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)
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1 Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών και συντήρηση υφιστάμενων έργων σε
ποταμούς και χείμαρρους Αιτωλοακαρνανίας έτους 2019-2020 7.000.000,00

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ»
(Κ.Ε. 2016ΕΠ50100002) της ΣΑΕΠ 501 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018, με ένταξη ενός (1) νέου υποέργου και με αύξηση του
προϋπολογισμού του από 1.000.000,00€ σε 5.000.000,00€
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)
1 Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών, συντήρηση και αποκατάσταση
υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλειας έτους
2019-2020 4.000.000,00
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