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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντά
η σύμβαση κατασκευής του δρόμου «Άμφισσα – Λιδωρίκι (από Αγία
Ευθυμία ως διασταύρωση φυλακών)», προϋπολογισμού 17.500.000 € και
συμβατικού αντικειμένου 11.376.895 €.
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς και ο ανάδοχος του έργου,
υπέγραψαν στις 29 Σεπτεμβρίου, τη σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και εργολήπτριας
επιχείρησης για την κατασκευή του δρόμου «Εθνική οδός Άμφισσας – Λιδωρικίου
(Αγία Ευθυμία έως διασταύρωση νέων φυλακών)». Το έργο είναι ενταγμένο και
χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας), με προϋπολογισμό
17.500.000 € και συμβατικό αντικείμενο 11.376.895 €.
Πρόκειται για την πλήρη κατασκευή του δρόμου από την Αγία Ευθυμία ως την
διασταύρωση των φυλακών Μαλανδρίνου, με την οποία ολοκληρώνεται το έργο που
είχε ξεκινήσει από το Γ΄ΚΠΣ.
Οι εργασίες βελτίωσης του δρόμου θα γίνουν με διαπλάτυνση (ασφαλτοστρωμένο
πλάτος 9,5 μέτρα) κατά τμήματα της υφιστάμενης οδού ή και με νέα χάραξη σε
ορισμένα τμήματα. Επίσης, στις εργασίες περιλαμβάνεται η κατασκευή τριών
ισόπεδων κόμβων προς : Ερατεινή, Αμυγδαλιά και Μαλανδρίνο, καθώς και ο
ηλεκτροφωτισμός τους.
Όπως επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς :
«Σήμερα υπογράφουμε για την κατασκευή μιας πολύ σημαντικής παρέμβασης στη
Φωκίδα. Μιας παρέμβασης που αναβαθμίζει τις συνθήκες προσπελασιμότητας και
ασφάλειας της κυκλοφορίας και συμβάλλει καθοριστικά στην άρση της απομόνωσης

της ορεινής Φωκίδας. Με το έργο πρόκειται να ολοκληρωθεί ο δρόμος από την Αγία
Ευθυμία μέχρι τη διασταύρωση στις φυλακές του Μαλανδρίνου και να μετατραπεί σε
σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, που θα συνδέει με ευχέρεια την περιοχή του Λιδωρικίου
με την πρωτεύουσα της Φωκίδας, μέσω Βουνιχώρας και Αγ. Ευθυμίας. Το έργο
χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 17.500.000 € και αποτελεί για μας,
ως Περιφέρεια, μια μεγάλη προτεραιότητα, όπως και η βελτίωση του οδικού δικτύου
σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Στερεάς Ελλάδας. Αυτή την περίοδο είμαστε
εστιασμένοι στη δύσκολη δουλειά που έχουμε να κάνουμε, έτσι ώστε να
αξιοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα κονδύλια, να ιεραρχήσουμε προτεραιότητες και να
υλοποιήσουμε έργα χρήσιμα για τον τόπο μας και τους πολίτες.»
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