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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκαν τα προγράµµατα έργων για την Φωκίδα από το Περιφερειακό 

Συµβούλιο Στερεάς Ελλάδας 

 

Στη συνεδρίαση της 27ης Μαρτίου το Περιφερειακό Συµβούλιο Στερεάς Ελλάδας 

ψήφισε το πρόγραµµα επενδυτικών δαπανών του 2013 από πιστώσεις Κεντρικών 

Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.). για την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας το ύψος των 

πιστώσεων για το 2013 ανέρχονται στο ποσό των 4.194.756,00€ (προϋπολογισθέντα 

έσοδα 2.420.000 και ταµειακό υπόλοιπο 1.774.756,00€. Εντάσσονται 26 νέα έργα. 

Από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 066) για έργα ενταγµένα 

µέχρι το 31/12/2013 εντάσσονται 19 έργα προϋπολογισµού 4.192.669,00€ µε 

πρόβλεψη πληρωµών  2.758.095,00€. 

 

Στον τοµέα ΓΕΩΡΓΙΑ 

� Το συνεχιζόµενο έργο εκούσιος ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΣ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ 

προϋπολογισµού 226.000,00€ 

� Το συνεχιζόµενο έργο εκούσιος ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΣ ΣΤΡΩΜΗΣ 

προϋπολογισµού 22.000,00€ 

 

Στον τοµέα ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ 

� Αποκατάσταση επαρχιακού δρόµου ΧΑΝΙΩΝ – ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ 

προϋπολογισµού 185.00,00€ 



� Ηλεκτροφωτισµός κόµβου ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΟ∆ΩΝΑ (δηµοπρατηµένο) 

προϋπολογισµού 33.500,00€ 

� Ηλεκτροφωτισµός ∆υτικής πρόσβασης ΙΤΕΑΣ (δηµοπρατηµένο) 

προϋπολογισµού 33.500,00€ 

� ∆ιαµόρφωση κόµβου ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ µε Ε.Ο. 48 

προϋπολογισµού 90.000,00€ 

� ∆ιαµόρφωση νέου κόµβου ∆ΕΣΦΙΝΑΣ προϋπολογισµού 150.000,00€ 

� Ανακατασκευή οδοστρώµατος Ε.Ο. ΧΡΙΣΣΟΥ – ∆ΕΛΦΩΝ (Β’ φάση) 

προϋπολογισµού 250.000,00€ 

� Κατασκευή τεχνικών έργων και στηθαίων ασφαλείας από ΜΗΛΙΑ εως 

ΣΤΗΛΙΑ προϋπολογισµού 153.000,00€ 

� Αποκατάσταση οδοστρώµατος δρόµου ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΜΑΛΑΜΑΤΑ – 

ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ προϋπολογισµού 90.000,00€ 

� Άρση επικινδυνότητας και κατασκευή τειχείου αντιστήριξης πρανών στο 

τµήµα ΑΜΦΙΣΣΑ – ΛΙ∆ΩΡΙΚΙ (πριην την Αγ. Ευθυµία) προϋπολογισµού 

350.000,00€ 

� Τοίχος αντιστήριξης στην Ε.Ο. ΓΡΑΒΙΑΣ – ΑΜΦΙΣΣΑΣ θέση Αη Λιόσα 

50.000,00€ 

� Αποκατάσταση οδοστρώµατος τµηµάτων Ε.Ο. 27 προϋπολογισµού 

300.000,00€ 

� Αποκατάσταση ζηµιών ασφαλτικού οδοστρώµατος επί της παλαιάς Ε.Ο. 

ΦΡΑΓΜΑ ΜΟΡΝΟΥ – ΕΥΠΑΛΙΟ 

� Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώµατος από ΛΙ∆ΟΡΙΚΙ – ΒΡΥΖΕΣ 

προϋπολογισµού 250.000,00€ 

� Αποκατάσταση ερεισµάτων και πρανών έναντι ΜΟΥΣΕΙΟΥ ∆ΕΛΦΩΝ 

προϋπολογισµού 70.000,00€ 

 



Στον τοµέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

� Ολοκλήρωση µελέτης πλαζ ΚΑΛΑΦΑΤΗ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΖ 

ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΓΑΛΑΞΕΙ∆ΙΟΥ προϋπολογισµού 80.000,00€ 

� Μελέτη αλλοιούµενων ακτών ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ προϋπολογισµού 

50.000,00€ 

 

Στον τοµέα ΟΙΚΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

� Αποκατάσταση ζηµιών αναβαθµού και τεχνικών έργων χειµάρρων 

ΜΑΝ∆ΗΛΩ (θέση ΑΝΥΧΑΚΙ ΕΥΠΑΛΙΟΥ και ΚΑΣΤΡΑΚΙ) 

προϋπολογισµού 150.000,00€ 

� ∆ιατήρηση και ανάδειξη γέφυρας στο χείµαρρο ΣΚΙΤΣΑ προϋπολογισµού 

250.000,00€ (LEADER) 

� Σήµανση µνηµείων στις περιοχές ΓΑΛΑΞΕΙ∆ΙΟΥ, ∆Ε∆ΦΙΝΑΣ, 

ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ, ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ, προϋπολογισµού 

53.078,00€ 

� Βελτίωση και σήµανση µονοπατιών στη νήσο ΤΡΙΖΟΝΙΑ προϋπολογισµού 

34.100,00€ (LEADER) 

 

Στον τοµέα Υ∆ΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

� Κατασκευή εξωτερικών δικτύων ύδρευσης ∆.∆. Τρικόρφου – Κλήµατος 

Ευπαλίου – ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ – Άνω Σεργούλας – Φιλοθέης  ∆. ΕΥΠΑΛΙΟΥ 

προϋπολογισµού 295.000,00€).Συνεχιζόµενο από το 2009 

 

∆ΙΑΦΟΡΑ 

� Αγροτικός εξηλεκτρισµός προϋπολογισµού 35.000,00€ 

� Μηχανογράφηση και πιστοποίηση ΚΤΕΟ προϋπολογισµού 46.660,00€ 



� Προµήθεια και τοποθέτηση απαραίτητου µηχανολογικού εξοπλισµού για 

πιστοποίηση κατά ISO του ΚΤΕΟ προϋπολογισµού 61.500,00€ 

� Αποκατάσταση ζηµιών αναβαθµών και συρµατοκυβωτίων στο χείµαρρο 

ΚΑΡΟΥΤΙΑΝΟΡΕΜΑ ΜΑΡΑΘΙΑ προϋπολογισµού 80.000,00€ 

� Αποκατάσταση συρµατοκυβωτίων και αναχωµάτων στον ΠΛΕΙΣΤΟ ποταµό 

θέση ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ και ΓΕΡΟ∆ΗΜΟΣ προϋπολογισµού 150.000,00€ 

� Αποκατάσταση ζηµιών στις γέφυρες Μόρνου περιοχές ΛΕΥΚΑ∆ΙΤΙΟΥ – 

∆ΙΑΚΟΠΙΟΥ – ∆ΑΦΝΟΥ προϋπολογισµού 70.000,00€ 

� Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην παραλιακή ζώνη ΠΑΝΟΡΜΟΥ 

προϋπολογισµού 45.000,00€ 

� Αποκατάσταση αναβαθµών και συρµατοκιβωτίων στο χείµαρρο ΣΩΡΡΟΙ 

ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ προϋπολογισµού 100.000,00€ 

� Αποκατάσταση ζηµιών συρµατοκιβωτίων και αναχωµάτων στο χείµαρρο 

ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ προϋπολογισµού 80.000,00€ 

� Αποκατάσταση ζηµιών συρµατοκιβωτίων και αναχωµάτων στο χείµαρρο 

ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ προϋπολογισµού 60.000,00€ 

� Μελέτη οριοθέτηση χειµάρρου ΣΚΙΤΣΑ – ΥΛΑΙΘΟΥ προϋπολογισµού 

500.000,00€ 

� Επισκευή και αλλαγή χρήσης αναρριχητικού ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΚΙΑΣ 

προϋπολογισµού 200.000,00€ 

 

Στον τοµέα ΜΟΥΣΕΙΑ – ΜΝΗΜΕΙΑ 

� Μετατροπή κτιρίου ∆ηµοτικού Σχολείου ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑΣ σε 

Λαογραφικό Μουσείο προϋπολογισµού 202.226,00€ 

 

 



Από πιστώσεις 2012 συνεχίζονται τα έργα: 

� Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώµατος του εθνικού δικτύου 

προϋπολογισµού 355.000,00€ 

� Περιφερειακός δρόµος ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ προϋπολογισµού 400.000,00€ 

� Αποκατάσταση οδοστρώµατος Ε.Ο. ΙΤΕΑΣ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ κατά τµήµατα 

και προκαταρκτικές εργασίες διαµόρφωσης κόµβου ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 

προϋπολογισµού 150.000,00€ 

� Βελτίωση συνδετήριου δρόµου ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ – ΠΟΛΥ∆ΡΟΣΟΥ (Γ’ Φάση) προϋπολογισµού 

1.400.000,00€ 

� Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώµατος Επαρχιακού δρόµου σε ΛΙΛΑΙΑ 

– ΠΟΛΥ∆ΡΟΣΟ – ΕΠΤΑΛΟΦΟ προϋπολογισµού 273.000,00€ 

� Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στους επαρχιακούς δρόµους εντός ∆.∆. 

ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ προϋπολογισµού 45.000,00€ 

� ∆ιαγράµµιση κόµβων Ιτέας και Περιφερειακού δρόµου ΙΤΕΑΣ – ΚΙΡΡΑΣ 

προϋπολογισµού 31.500,00€ 

� Αποκατάσταση τεχνικών έργων στο χείµαρρο ΣΚΙΤΣΑ προϋπολογισµού 

370.000,00€ 

� Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώµατος στον επαρχιακό δρόµο από 

διασταύρωση παλαιάς Ε.Ο. ΛΙ∆ΟΡΙΚΙΟΥ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ προς ∆.∆. 

ΚΑΜΠΟΥ προϋπολογισµού 24.000€ 

� Αποκατάσταση τµηµάτων ασφαλτικού οδοστρώµατος επί του επαρχιακού 

δρόµου προς ∆.∆. ΣΩΤΑΙΝΑΣ προϋπολογισµού 35.000,00€ 

� Ανακατασκευή ζαρζανετιών στην θέση ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ και 

ΓΕΡΟΦΩΛΙΑ ΠΛΕΙΣΤΟΥ ποταµού προϋπολογισµού 90.000,00€ 

� Κατασκευή φρεατίου όµβριων επαρχιακού δρόµου ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ – 

ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ προϋπολογισµού 7.200,00€ 



Από πιστώσεις τόκων ύψους 239.000,00, το Περιφερειακό Συµβούλιο Στερεάς 

Ελλάδας ψήφισε τα παρακάτω έργα: 

� Συντήρηση – επισκευή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ προϋπολογισµού 

35.000,00€ 

� Βελτίωση επαρχιακού δρόµου ΚΟΝΙΑΚΟΥ- ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑΣ 

προϋπολογισµού 95.000,00€ 

� Βελτίωση δρόµου από ΑΘΑΝΑΣΙΟ ∆ΙΑΚΟ προς ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 

προϋπολογισµού 45.000,00€ 

� Ανακατασκευή ασφαλτικού οδοστρώµατος επαρχιακής οδού Ν.3 

(ΕΡΑΤΕΙΝΗ) προϋπολογισµού 94.000,00€ 

Το περιφερειακό Συµβούλιο ψήφισε πρόγραµµα ύψους 70.000,00€ από 

επιχορηγήσεις του Ταµείου Εθνικής Οδοποιίας το οποίο αφορά προµήθεια υλικών 

διαγράµµισης, ψυχρού ασφαλτικού υλικού σηµάτων και στηθαίων 

Το περιφερειακό Συµβούλιο ψήφισε πρόγραµµα ύψους 70.000,00€από έτους ίδιους 

πόρους που αφορά την προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού, την τουριστική 

προβολή και την καταπολέµηση εστιών ανάπτυξης κουνουπιών στην Π.Ε. Φωκίδας. 

 Το πρόγραµµα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. ∆εν το ψήφισαν οι 

Περιφερειακοί Σύµβουλοι Χρονάς Αναστάσιος, Ντούρου Σοφία – Ιωάννα και 

Γκικόπουλος Γεώργιος. 

 

 

       Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ 


