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Εγκρίθηκαν οι όροι του διαγωνισμού

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία
συνεδρίασε με την προεδρία του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, ενέκρινε τους
όρους της προκήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης της β' φάσης του διεθνούς διαγωνισμού
με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών
του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας
Ηπείρου».

Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη φάση, μπορούν να συμμετάσχουν μόνον οι
προεπιλεγείσες κατά την Α΄ φάση του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, έξι εταιρείες. Η
Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. Τατιάνα Καλογιάννη, σε δηλώσεις
της, είπε, μεταξύ άλλων, ότι "στις 2 Απριλίου έχουμε την υποβολή δεσμευτικών προσφορών
από τους εν δυνάμει αναδόχους και πιστεύουμε ότι μέσα στον Απρίλιο, χωρίς να έχουμε
κάποιες εμπλοκές, είτε προσφυγές στο ΣτΕ ή κάτι άλλο, θα έχουμε και τον προσωρινό
μειοδότη. 'Όλα εξελίσσονται πολύ γρήγορα, οργανωμένα και ευχόμαστε να έχουμε
προσωρινό μειοδότη και πριν τις εκλογές".

Συντήρηση του Εθνικού Οδικού Δικτύου
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Στην ίδια συνεδρίαση της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη δημοπράτηση δύο
έργων που αφορούν συντηρήσεις του Εθνικού Οδικού Δικτύου προς Πρέβεζα και Άρτα. Η
πρώτη αφορά τη συντήρηση του κόμβου στο Στρατόπεδο Φιλιππιάδας Πρέβεζας, με
προϋπολογισμό 150.000 ευρώ και η δεύτερη τη συντήρηση της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας με
προϋπολογισμό 200.000 ευρώ.

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη δημοπράτηση του έργου αποκατάστασης ζημιών
από θεομηνίες στην επαρχιακή οδό Μεσοβούνι-Μαζαρακιά της Π.Ε. Θεσπρωτίας,
προϋπολογισμού 72.000 ευρώ και την επαναδημοπράτηση των έργων:

• «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ασφαλτοταπήτων στο ΕΟΔ Άρτας – Τρικάλων &
Άρτας - Καρδίτσας», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.

• «Αποκατάσταση ζημιών στο τμήμα της 3ης επαρχιακής οδού Βράχος - Χειμαδιό» Π.Ε.
Πρέβεζας, προϋπολογισμού 120.000 ευρώ.

• «Αποκατάσταση καθιζήσεων οδικού τμήματος της 8ης επαρχιακής οδού στην Α. Ρευματιά»
Π.Ε. Πρέβεζας προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.

Ανάδοχοι έργων στην Π.Ε. Άρτας

Τέλος, η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε τους αναδόχους των έργων της Π.Ε. Άρτας,
«Συντήρηση των αναχωμάτων και καθαρισμός των στομίων του ιχθυοτροφείου Κόφτρα
Παλιομπούκα», προϋπολογισμού 7.500 ευρώ και «Συντήρηση οδοφωτισμού επαρχιακού
οδικού δικτύου», προϋπολογισμού 12.000 ευρώ.
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