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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡ. 
Ο∆ΟΥ Ε3 ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ – ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ», ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ 

 

Για ενηµέρωση των κατοίκων και αποκατάσταση της αλήθειας από ανακριβή 
στοιχεία, θέλουµε να σας ενηµερώσουµε για το έργο της επαρχιακής οδού Ερατεινής 
- Τολοφώνας, στην παραλία Τολοφώνας. 

Στην ακτή Ερατεινής - Τολοφώνας τα τελευταία χρόνια έχει σηµειωθεί πλήρη 
διάβρωση της χερσαίας παραλιακής ζώνης καθιστώντας την κατάσταση ιδιαίτερα 
ανησυχητική και επικίνδυνη καθώς διαπιστώθηκαν ρηγµατώσεις των τοιχίων και 
καταστροφές των  πλακοστρώσεων των πεζοδροµίων και του οδοστρώµατος. 

Η συγκεκριµένη οδός (Ερατεινή - Τολοφώνα) είναι µέρος του επαρχιακού οδικού 
δικτύου Ν.3 του Νοµού Φωκίδας. Οι ρηγµατώσεις και εν λόγω καταστροφές έγιναν 
σε περιοχές εντός οικισµού και σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, η 
αποκατάσταση τους είναι αρµοδιότητα του ∆ήµου ∆ωρίδας (σύµφωνα µε την υπ. 
αριθµ. 62240/698/25-8-2011 ΦΕΚ 2190/Β30-9-2011 Απόφαση περί καθορισµού 
οδών που ανήκουν στην αρµοδιότητα συντήρησης της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας). 

Παρά το γεγονός ότι το συγκεκριµένο τµήµα είναι αρµοδιότητας του ∆ήµου 
∆ωρίδας, η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας µε ίδιους πόρους, προχώρησε στη 
σύνταξη µελέτης και στη δηµοπράτηση έργου για την αποκατάσταση του τµήµατος 
της οδού λόγω της επικινδυνότητας και κρισιµότητας του.  

Μετά την υπογραφή της σύµβασης του εν λόγω έργου, ο ανάδοχος, µε δική του 
πρωτοβουλία και χωρίς να ενηµερώσει την ∆/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, απευθύνθηκε στο Λιµεναρχείο Γαλαξιδίου, το 
οποίο µετά από κοινή αυτοψία µε την Κτηµατική Υπηρεσία του ∆ηµοσίου 
απαγόρευσε την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης της οδού. 

Στην περιοχή εκκρεµεί η νοµιµοποίηση υφιστάµενων έργων από τις Υπηρεσίες του  
∆ήµου ∆ωρίδας. Από το Μάρτιο του 2011 µε έγγραφο των Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας δόθηκαν στο ∆ήµο ∆ωρίδας όλα τα αναγκαία 



στοιχεία προκειµένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες νοµιµοποίησης που θα 
εξασφαλίζουν την εκτέλεση νέων εργασιών.  

Σχετικά µε την προστασία των αλλοιουµένων ακτών της παραλίας Τολοφώνας η 
Περιφερειακή ενότητα Φωκίδας προχώρησε στην επικαιροποίηση µελέτης που είχε 
εκπονηθεί από το ΥΠΕΧΩ∆Ε το 2000. Η µελέτη που είχε συνταχθεί από το 
ΥΠΕΧΩ∆Ε δεν µπορούσε να εφαρµοσθεί καθώς δεν είχε καθορισθεί η ζώνη 
Αιγιαλού και  Παραλίας και δεν µπορούσαν να εκδοθούν περιβαλλοντικοί όροι.  
Μετά τον καθορισµό της Ζώνης Αιγιαλού και παραλίας µε το υπ. αριθµ 404/∆/23-9-
2009 ΦΕΚ η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας προέβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
προκειµένου να υλοποιηθεί το παραπάνω έργο οι οποίες οδήγησαν τον Οκτώβριο του 
2012 στην Ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΛΟΙΟΥΜΕΝΩΝ 
ΑΚΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ», (προϋπολογισµού 50.000,00€ από πόρους 
ΚΑΠ της Π.Ε. Φωκίδας) και η οποία περιλαµβάνει εκτός των άλλων την έκδοση της 
Απόφασης Έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων. 

Σήµερα εκκρεµεί η εκδοση της απόφασης των Περιβαλλοντικών Όρων από την 
Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, καθώς έχουν γνωµοδοτήσει θετικά 
όλα τα αρµόδια υπουργεία και Υπηρεσίες και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

Ο προϋπολογισµός του έργου που πρόκειται να εκτελεστεί σύµφωνα µε τα στοιχεία 
που έχουν προκύψει από την επικαιροποίηση της µελέτης ανέρχεται στις 700.000€ µε 
Φ.Π.Α. και όχι σε 800.000,00€. Επίσης η µελέτη προβλέπει την τεχνητή 
αναπλήρωση της παραλίας και όχι τη διεύρυνση της, για συνολικό µήκος 1.480 
µέτρων και όχι 700 µέτρων και µε κυµαινόµενο πλάτος 8 έως 15 µέτρων και όχι 15 
και 13 µέτρων. Επίσης σε άλλο τµήµα θα θωρακίζεται µε φυσικούς ογκολίθους 
υφιστάµενο τοιχίο προστασίας της παραλιακής οδού για µήκος 250µ. 

Η µελέτη έχει υποβληθεί στην Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Φωκίδας και εκκρεµεί η 
έκδοση της απόφασης έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων από την από την Ειδική 
Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ και δεν είναι στο γραφείο του Υπουργού 
Ναυτιλίας καθώς η ∆/νση Λιµ. Υποδοµών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 
έχει ήδη γνωµοδοτήσει θετικά.  

Σε κάθε περίπτωση για ακριβείς πληροφορίες έργων, µπορείτε να απευθύνεστε 
εγγράφως στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φωκίδας ώστε να δίνονται ακριβείς 
πληροφορίες ώστε να µην υπάρχει παραπληροφόρηση των πολιτών.  
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