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Ξεκινούν έργα 1εκατ. ευρώ στην Φθιώτιδα
Τρία σηµαντικά έργα, προϋπολογισµού που ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ ξεκινούν στην Φθιώτιδα
και αφορούν σε παρεµβάσεις αντιπληµµυρικής προστασίας, αλλά και εκσυγχρονισµού του
οδικού δικτύου.
Συγκεκριµένα:
1. Η ενίσχυση αλλά και αποκατάσταση των αντιπληµµυρικών έργων στην γερµανική τάφρο
στην περιοχή από την γέφυρα του επαρχιακού δρόµου Λαµίας-Φραντζή έως και την ένωσή
της µε το "Μπεκιόρεµα", προκειµένου να µπορούν να αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα που
προκαλούνταν στην κοντινές περιοχές από έντονες βροχοπτώσεις. Το έργο είναι
προϋπολογισµού 450.000 ευρώ.
2. Η αποκατάσταση και συντήρηση του Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου ∆οµοκού στο τµήµα
(Παλαµά-Μακρολίβαδου) αλλά και στο τµήµα της Εθνικής Οδού (Λαµία – ∆οµοκός – Ν.
Μοναστήρι – Όρια νοµού Φθιώτιδας – Λάρισας). Στα τµήµατα αυτά προβλέπονται εργασίες
επανακατασκευής του τµήµατος του δρόµου, κατασκευή ασφαλτοτάπητα αλλά και
κατασκευή υπενδεδυµένης τάφρου. Επίσης, στο Επαρχιακό ∆ίκτυο ∆οµοκού, προβλέπεται η
τοποθέτηση στηθαίων και κιγκλιδωµάτων και πινακίδων αλλά και η διαγράµµιση του
δρόµου. Το έργο είναι προϋπολογισµού 300.000 ευρώ.

3. Η κατασκευή αγωγού οµβρίων υδάτων στην Π.Ε.Ο. Λαµίας – Αθηνών στην ευρύτερη
περιοχή του οικισµού «Κόµµα» του ∆ήµου Λαµιέων.
Πρόκειται για παρεµβάσεις
προϋπολογισµού 300.000 ευρώ και αφορούν α) στην κατασκευή τάφρων αποστράγγισης
από σκυρόδεµα, β) στην τοποθέτηση αγωγών όµβριων από PVC, γ) στην κατασκευή των
απαραίτητων τεχνικών (φρεάτια), δ) στον καθαρισµό από επιχωµατώσεις υφιστάµενων
αυλάκων αποστράγγισης και ε) στην κατασκευή νέων χωµάτινων αυλάκων αποστράγγισης.
Για τα έργα που ξεκινούν στην Φθιώτιδα, µίλησε σήµερα ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Κώστας Μπακογιάννης: «Και τα τρία έργα αφορούν στην ασφάλεια των πολιτών.
Αντιπληµµυρικά, οδικά και αποχέτευσης. Είναι έργα προτεραιότητας που λύνουν χρόνια
προβλήµατα στην Φθιώτιδα και εντάσσονται στους στόχους µας για την ασφάλεια, την υγιεινή
και την προστασία του περιβάλλοντος σε ολόκληρη την Στερεά Ελλάδα. Μόνο µε τέτοιες
παρεµβάσεις µπορούµε να αλλάξουµε την καθηµερινότητα όλων και να δηµιουργήσουµε
αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και µετακινήσεων. Όπως λέω κάθε φορά, προχωράµε βήµα
προς βήµα και όσο περνούν οι ηµέρες επιταχύνουµε τον βηµατισµό µας» τόνισε
χαρακτηριστικά.

