Θεσσαλία:
15
νέα
έργα
συνολικού με 1,9 εκατ. ευρώ
στο ΠΔΕ
Την έγκριση για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
της Περιφέρειας Θεσσαλίας 15 νέων έργων συνολικού
προϋπολογισμού 1.938.852 ευρώ έδωσε το περιφερειακό συμβούλιο
μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού.

Τα νέα έργα έχουν ως εξής:
– Συντήρηση χιονοδρομικού κέντρου Πηλίου, προϋπολογισμού
70.000 ευρώ
– Μελέτη αναβάθμισης των χιονοδρομικών αναβατήρων
χιονοδρομικού κέντρου Πηλίου, προϋπολογισμού 23.932 ευρώ

του

– Μελέτη για την
αναβάθμιση
ενεργειακής απόδοσης
εγκαταστάσεων κτηρίων ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων προϋπολογισμού
18.600 ευρώ
– Επέκταση και συντήρηση συστήματος καταγραφής κτηρίων και
οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων
προϋπολογισμού 14.880 ευρώ
– Σύνδεση
Εκπαίδευσης
ευρώ

σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
με δίκτυο φυσικού αερίου, προϋπολογισμού 24.180

– Συντήρηση και επέκταση κλιματιστικών εγκαταστάσεων κτηρίων
ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων προϋπολογισμού 24.180 ευρώ
– Διαμόρφωση προσβάσεων στο επαρχιακό δίκτυο της ΠΕ Λάρισας
προϋπολογισμού 60.000 ευρώ
– Κατασκευή
δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Δρυμού δήμου Ελασσόνας
προϋπολογισμού 245.000 ευρώ

– Υποστηρικτικές εργασίες για την σύνταξη μελέτης τροποποίησης
του σχεδίου πόλης Λάρισας στο ΟΤ Γ1850, για την ανέγερση
κτιρίου στέγασης υπηρεσιών πολιτισμού-τουρισμού προϋπολογισμού
8.500 ευρώ
– Αποκατάσταση δρόμου Αγ.
προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ

Ανάργυροι-Αγ.

Γεώργιος

– Προμήθεια σιδηροϊστών ηλεκτροφωτισμού κόμβων οδικού δικτύου
Π.Ε. Λάρισας προϋπολογισμού 24.800 ευρώ
– Προμήθεια ψύχρας ασφάλτου για την συντήρηση του οδικού
δικτύου ΠΕ Λάρισας προϋπολογισμού 74.400 ευρώ
– Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων (σπλιτ) γραφείων κτιρίων
ΠΕ Λάρισας 15.000 ευρώ
– Παροχή υπηρεσιών για την

διαγράμμιση του οδικού δικτύου ΠΕ

Λάρισας έτους προϋπολογισμού 74.400 ευρώ
– Συντήρηση δικτύου διαφωτισμού ΠΕ Λάρισας προϋπολογισμού
240.000

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός τόνισε τα εξής:
«Σε συνεργασία με τους Περιφερειακούς Συμβούλους και τις
υπηρεσίες εντάξαμε στο ΠΔΕ Θεσσαλίας δεκαπέντε νέα έργα
συνολικού προϋπολογισμού 1,9 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για έργα ουσίας και χρήσιμα που ακουμπάνε τις
επιθυμίες και τις ανάγκες του Θεσσαλού πολίτη. Κ
άθε νέο έργο αποτελεί και μια στοχευμένη παρέμβαση για την
διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών. Με συνεργασίες
και συνέργειες αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο που
έχουμε στη διάθεσή μας προς όφελος των συνανθρώπων μας».

