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ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: ∆ηµοπρατήθηκε το έργο: «Καθαρισµός τεχνικών έργων του Εθνικού και 

Επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας» προϋπολογισµού 50.000,00€ 

 

∆ηµοπρατήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας το έργο: : «Καθαρισµός 

τεχνικών έργων του Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας» 

προϋπολογισµού 50.000,00€. 

Με το συγκεκριµένο έργο, προβλέπεται να πραγµατοποιηθούν καθαρισµοί 

στα τεχνικά έργα απορροής όµβριων υδάτων σε τµήµατα του Επαρχιακού και 

Εθνικού δικτύου, των οποίων η αρµοδιότητα συντήρησης ανήκει στην Π.Ε. Φωκίδας. 

Το µπάζωµα των από φερτά υλικά, σκουπίδια, κ.λ.π είναι η αιτία δηµιουργίας  

πολλών ζηµιών στο οδόστρωµα και τα πρανή των δρόµων. Συνέπεια αυτών είναι το 

οδόστρωµα να παρουσιάζει καθιζήσεις, νεροφαγώµατα µε πολλαπλό κόστος 

αποκατάστασης  αυτών ζηµιών. 

Τα τµήµατα στα οποία θα πραγµατοποιηθούν οι επεµβάσεις είναι τα εξής: 

α) Εθνική Οδός  από Άµφισσα   έως  51.χιλ ( µήκους  20500,00.µ ): Στο τµήµα 
αυτό του δρόµου προβλέπεται ο καθαρισµός  50 τεχνικών έργων  

β) επί της παλαιάς Ε.Ο  από ΠΡΟΦΡΑΓΜΑ έως ΦΡΑΓΜΑ ΜΟΡΝΟΥ (µήκους  
20.000,00.µ): Συνολικά 24 τεχνικά θέλουν καθαρισµό και 28 µικρά θέλουν 
καθαρισµό των φρεατίων  

γ) επί του επαρχιακού δρόµου (υπ αριθµ 13) από θέση Κουµεντάρι προς 
Κροκύλειο σε µήκος 10.000.µ : Θα καθαρισθούν δέκα (10) και από Κροκύλειο προς 
Ζοριάνο – Αλποχώρι  θα καθαρισθούν άλλα πέντε (5) 

δ) επί του επαρχιακού δρόµου από Λιδωρίκι  έως  Λευκαδίτι – Συκία – Γέφυρα 
Νταού – ∆ιασταύρωση µε Κονιάκο: Από Λιδορίκι έως Λευκαδίτι (µήκος 10.000,µ)  



απαιτείται ο καθαρισµός 9 τεχνικών. Καθαρισµός τεχνικών θα γίνει σε διάφορες 
χιλιοµετρικές θέσεις από το Λευκαδίτη έως τη Συκιά (µήκους  5600.µ) καθώς και από 
τη διασταύρωση του επαρχιακού δρόµου Κονιάκου  προς Γέφυρα Νταού – Συκιά. 

ε) επί της  παραλιακής Ε.Ο  από Ερατεινή προς  Αγιο Σπυρίδωνα: Θα γίνει 
καθαρισµός  πέντε (5) υπαρχόντων τεχνικών  

ζ)  επί του επαρχιακού δρόµου από Αµυγδαλιά προς Μηλιά – Στίλια – 
Ποτιδάνεια – διασταύρωση µε παλαιά Ε.Ο Άµφισσας – Λιδορικίου ( µήκος 
44.000.µ ): Θα γίνει καθαρισµός 40 υπαρχόντων τεχνικών έργων. 

η) επί του παραλίµνιου από διασταύρωση Κονιάκου προς φράγµα: Θα γίνει 
καθαρισµός  10 υπαρχόντων τεχνικών έργων. 

θ) επί του επαρχιακού δρόµου από διασταύρωση  προς Πυρά – Μαυρολιθάρι – 
Καστριώτισσα ( σε µήκος 10.000.µ): Θα γίνει καθαρισµός  15 υπαρχόντων 
τεχνικών έργων. 

ι) Από διασταύρωση χάνι Φασουλά προς Κάµπο – Παλαιόµυλ: Θα γίνει 
καθαρισµός  7  υπαρχόντων τεχνικών έργων. 

κ) επί του επαρχ δρόµου  από ∆ιασταύρωση προς ∆.∆.Πανουργιά εως Στρώµη – 
διασταύρωση προς Γεφυρα Νταού: Θα γίνει καθαρισµός  10   υπαρχόντων 
τεχνικών έργων. 

Επίσης προβλέπεται  ο καθαρισµός και η διαµόρφωση της υπάρχουσας 
τάφρου  δεξιά και αριστερά  των φρεατίων των τεχνικών,  όπου αυτό απαιτείται,  
προκειµένου να οδηγούνται τα όµβρια ύδατα εντός των τεχνικών. 

 

       Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ 


