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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Τα οξυµένα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι αγρότες της πεδιάδας του Μόρνου, 

στην περιοχή που γίνονται τα έργα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων, «∆ίκτυο ανοικτών διωρύγων πεδιάδας Μόρνου του Ν. Φωκίδας», τα 

οποία αναλύθηκαν κατά την πρόσφατη επίσκεψη της Αντιπεριφερειάρχου Φωκίδας 

κας Παναγιώτας Γαζή στην περιοχή, οδήγησαν σε µια εκ νέου σύσκεψη που 

πραγµατοποιήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε την 

παρουσία της Αντιπεριφερειάρχου Φωκίδας κας Παναγιώτας Γαζή, του ∆ηµάρχου 

∆ωρίδας κου Γιώργου Καπεντζώνη, του Αντιδηµάρχου Ευπαλίου κου Ανδρέα 

Ευσταθίου, του Προέδρου του Τ.Ο.Ε.Β. Μαλαµάτων Μανάγουλης κου Κώστα 

Τσιακούµη, του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μαλαµάτων κου Παναγιώτη 

Καραδήµου, του κου Ηλία ∆ηµητρέλου ∆ιευθυντή Ανάπτυξης της Περιφερειακής 

Ενότητας Φωκίδας και από πλευράς Υπουργείου της κας Αικατερίνης Συντήλα 

∆ιευθύντριας Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών, του κου Οδυσσέα Καρασαχινίδη 

Προϊσταµένου Τµήµατος Κατασκευών, του κου Γεωργίου Μπαϊρακτάρη και άλλων 

υπηρεσιακών στελεχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που 

επιβλέπουν το έργο. 

 Στη συνάντηση συζητήθηκαν: 

� Η πορεία του έργου: «∆ίκτυο ανοικτών διωρύγων πεδιάδας Μόρνου του Ν. 

Φωκίδας», 

� Το έργο «Τοπογραφικές εργασίες αναδασµού», 

� Οι αποζηµιώσεις ηρτηµένης εσοδείας 2009 – 2010. 



Για την πορεία του έργου «∆ίκτυο ανοικτών διωρύγων πεδιάδας Μόρνου Ν. 

Φωκίδας» για το οποίο όλοι οι παριστάµενοι µίλησαν για κακοτεχνίες και 

παραλείψεις του έργου, η κα Συντήλα ενηµέρωσε ότι έχει σταλεί «ειδική διαταγή µε 

προθεσµία 2 µηνών στον εργολάβο µε την οποία ζητείται για τα ουσιώδη να προβεί 

στην αποκατάσταση τους, διαφορετικά θα δροµολογηθούν άλλοι τρόποι παρέµβασης, 

όπως η έκπτωσή του και η δηµοπράτηση του νέου µε άλλη εργολαβία. 

 Για τα επουσιώδη θα γίνει περικοπή της ανάλογης πίστωσης. Μετά την 

αποκατάσταση θα τεθεί το έργο σε δοκιµαστική λειτουργία. 

Συµφωνήθηκαν ακόµα ο Τ.Ο.Ε.Β. να αποκαταστήσει τις µπαζωµένες τάφρους 

και τσιµενταύλακες και η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 

Φωκίδας σε συνεργασία µε το Υπουργείο να εκπονήσει τη µελέτη της περιφερειακής 

τάφρου. 

Ο αναδασµός βρίσκεται στη φάση δηλώσεων προτίµησης και θα ακολουθήσει 

η ανάρτηση πινάκων. Οι οριστικές διαβάσεις, η συστηµατοποίηση εδαφών – 

ισοπεδώσεις και η µεταφορά δικτύων θα γίνουν µετά την ολοκλήρωση του 

αναδασµού. 

Όσον αφορά τις αποζηµιώσεις για την ηρτηµένη εσοδεία, η ∆ιεύθυνση 

Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας 

απαντώντας σε έγγραφο του Υπουργείου που ζητούσε στοιχεία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 

για τις περιπτώσεις ταυτόχρονης καταβολής αγροτικών επιδοτήσεων µε δικαιούχους 

ηρτηµένης εσοδείας, απάντησε ότι οι αποζηµιώσεις ηρτηµένης εσοδείας δίνονται ως 

απώλεια εισοδήµατος των δικαιούχων παραγωγών λόγω µειωµένης παραγωγής εξ 

αιτίας της κατασκευής του έργου και δεν πρέπει να σχετίζεται µε την οποιαδήποτε 

επιδότηση. 

 Η Αντιπεριφερειάρχης, ο ∆ήµαρχος και όλοι οι παριστάµενοι ζήτησαν την 

άµεση καταβολή των αποζηµιώσεων των δικαιούχων οι οποίοι θα προκύψουν από 

τον έλεγχο των στοιχείων που θα γίνει από τις αρµόδιες υπηρεσίες γιατί έχουν 

ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα από την κατασκευή του έργου. 

 Ικανοποιηµένη ήταν η ∆ιεύθυνση του Υπουργείου από τη λειτουργία του 

αντλιοστασίου και την αποστράγγιση του κάµπου, ενώ επισήµαναν τις δολιοφθορές 



που έχουν γίνει στις εγκαταστάσεις όπως η κλοπή του κεντρικού ρυθµιστή του 

αντλιοστασίου. 

 

       Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ 


