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Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά 

εντάχθηκαν και χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ πέντε  νέα έργα διαχείρισης 

απορριµµάτων και αστικής ανάπλασης στην Εύβοια, συνολικού προϋπολογισµού 

2.194.000 €. 

 

Υπογράφηκαν από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχο Περγαντά, πέντε νέες 

αποφάσεις ένταξης για τη χρηµατοδότηση από το περιφερειακό πρόγραµµα του ΕΣΠΑ 

ισάριθµων έργων στην Εύβοια, συνολικού προϋπολογισµού 2.194.000 € και συγκεκριµένα : 

- Η προµήθεια δύο κινητών σταθµών µεταφόρτωσης στο ∆ήµο ∆ιρφύων – Μεσσαπίων, 

προϋπολογισµού 570.000 € 

- Η αποκατάσταση τριών ΧΑ∆Α του ∆ήµου Καρύστου  (στις θέσεις Πέταλο και Άγ. 

Ιωάννης Νέων Στύρων και στη θέση Μεγάλο Βουνό Αλµυροποτάµου Στύρων), 

συνολικού προϋπολογισµού 388.000 €. 

- Η βελτίωση – κατασκευή της οδού Αθ. ∆ιάκου στη Χαλκίδα στο πλαίσιο των αστικών 

αναπλάσεων, προϋπολογισµού 1.236.000 €.   

 

«Εξασφαλίζουµε χρηµατοδότηση που αγγίζει το 1.000.000 € για την υλοποίηση έργων 

διαχείρισης απορριµµάτων στην κεντρική και νότια Εύβοια.» τονίζει ο Περιφερειάρχης 

«Ανταποκρινόµαστε σε χρόνο – ρεκόρ στη δέσµευσή µας ότι θα χρηµατοδοτήσουµε τα 

ώριµα έργα της πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης, προκειµένου να εφαρµοστεί ο περιφερειακός 

σχεδιασµός και να λυθούν ζητήµατα της ασφαλούς διάθεσης των απορριµµάτων στη Στερεά 

Ελλάδα. Αξιολογούµε και εντάσσουµε προτάσεις των ∆ήµων, έτσι ώστε να υλοποιήσουµε 

έργα που θα επιλύουν τα προβλήµατα των σκουπιδιών και θα λειτουργούν προσθετικά για τη 

βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και της προστασίας της δηµόσιας υγείας» 

 



«Παράλληλα», συνεχίζει ο κ. Περγαντάς «στο πλαίσιο της επιτάχυνσης και της 

αποτελεσµατικής υλοποίησης του ΕΣΠΑ, προχωρούµε διαρκώς σε νέες εντάξεις ώριµων 

έργων και στην προκειµένη περίπτωση στο έργο αστικής ανάπλασης της Χαλκίδας, που 

αφορά την αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση της πόλης. 

Παραµένοντας συνεπείς στις δεσµεύσεις µας για πλήρη αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, 
αποδεικνύουµε µε την πρακτική µας ότι επιδιώκουµε όλα τα διαθέσιµα κονδύλια να γίνουν 
έργα για τον τόπο µας και τους πολίτες της Στερεάς Ελλάδας» 
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