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Λαμία, 26 Ιανουαρίου 2018

Έργα 3,5 εκατ. ευρώ στο οδικό δίκτυο της Βοιωτίας ανακοίνωσε ο Μπακογιάννης

Για τα έργα που ξεκινούν στο εθνικό και το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Βοιωτίας ενημέρωσε
κατοίκους και φορείς ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης, κατά την
επίσκεψή του στην περιοχή. Πρόκειται για έργα προϋπολογισμού 3.540.000 ευρώ, που
αποτελούν μέρος μίας από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού
του οδικού δικτύου της Βοιωτίας και εντάσσονται στο σχέδιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
για τις δομικές αλλαγές στο οδικό δίκτυο της Στερεάς Ελλάδας.

Αντικείμενο των συναντήσεων του Περιφερειάρχη με τους τοπικούς φορείς αλλά και κατοίκους,
αποτέλεσαν τα προβλήματα που ανακύπτουν από την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και οι
πρωτοβουλίες της Περιφέρειας για την ενίσχυση των κοινωνικών δομών της Βοιωτίας, την
δημιουργία πλαισίου κανόνων για την λειτουργία των βιομηχανιών, την εξυγίανση και την
αξιοποίηση του Ασωπού, την τουριστική ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του οδικού δικτύου
της.

«Χαίρομαι γιατί σήμερα έκλεισε μία από τις πιο σημαντικές συμφωνίες για την Βοιωτία. Είναι
συμφωνία με τους ανθρώπους που ζουν, εργάζονται και μεγαλώνουν τα παιδιά τους εδώ.
Κατέγραψα πολλά προβλήματα αλλά εισέπραξα την έγκρισή τους για την υλοποίηση του
σχεδίου μας για ολόκληρη την περιοχή. Συμφωνήσαμε σε μία συμμαχία για να αλλάξουμε τα
δεδομένα πολλών δεκαετιών και να αναδείξουμε τις δυνατότητες που έχουμε. Από τη μία
πλευρά η περιφέρεια που έχει ξεκινήσει και συνεχίζει τις παρεμβάσεις τις στις υποδομές και από
την άλλη κάτοικοι και φορείς που εντάσσονται στην ομάδα για την επιχειρηματική εξωστρέφεια,
τις δράσεις στήριξης όσων έχουν ανάγκη και για τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται για την
ανάπτυξη του τουρισμού. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Ξηλώνουμε αυτά που μας κρατούν
στάσιμους και γινόμαστε ομάδα για να δημιουργήσουμε αυτά που μας πάνε μπροστά» τόνισε
χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του ο κ. Μπακογιάννης ο οποίος, νωρίτερα, έκανε λεπτομερή
αναφορά στα σημεία του οδικού δικτύου της Βοιωτίας όπου θα πραγματοποιηθεί
ασφαλτόστρωση, τοποθέτηση στηθαίων, κατασκευή τοιχίων και τάφρων, σήμανση και
διαγράμμιση.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, τα σημεία είναι τα εξής:

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Ε.Ο 48: Λιβαδειά- Αράχωβα -Όρια νομού (ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ
ΣΤΡΩΣΗ)
Ε.Ο 44 :Θήβα –Χαλκίδα- Όρια νομού
Ε.Ο 3: Ερυθρές-Θήβα-Λιβαδειά - Χαιρώνεια - Παρόρι - όρια νομού
Ε.Ο 29: Δίστομο-Στείρι - Οσ.Λουκάς



ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Δίστομο Παρ. Διστόμου (Άσπρα Σπίτια)-Αντίκυρα (νέα χάραξη) – Όρια Νομού
Βερβά (από Ε.Ο Λιβαδειά –Άμφισσα)-Δίστομο- Δεσφίνα (όρια Νομού)
Σ.Σ.Λιβαδειάς (από Ε.Ο Λιβαδειάς – Λαμίας)-Ορχομενός –Στροβίκι (μέσω νέας
χάραξης) - Κάστρο
Δ/ση Ε.Ο3-Δομβραινα-Θίσβη-Πρόδρομος- Παραλία Σαράντη
Δ/ση Ε.Ο44-Μουρίκι (από Ε.Ο.Θήβας-Χαλκίδας μέσω του ανισόπεδου κόμβου
Ε.Ο Αθήνας-Λαμίας) –Πλατανάκι- Όρια Νομού
Αράχωβα - Καλύβια - Επτάλοφος προς Χιονοδρομικό Κέντρο(όρια Νομού)

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Δ/ση 48ης Ε.Ο.- Ανάληψη – Ελικώνας
Δ/ση Ε.Ο. Δίστομο – Οσίου Λουκά προς Κυριάκι
Σ.Σ. Δαύλειας –Μαυρονέρι –Δαύλεια –Δ/ση 48ης Ε.Ο. (Βερβά)
Δ/ση 3ης Ε.Ο. – Ρωμαίικο –Προσήλιο-Ακόντιο - Χαιρώνεια
Αγ. Ανδρέας – Αγ. Σπυρίδωνας – Αγ. Δημήτριος – Καριά
Δ/ση 3ης Ε.Ο.- Αγ. Γεώργιος
Δ/ση 3ης Ε.Ο.- Αγ. Γεώργιος- Αγ.Τριάδα - Αγ.Άννα
Δ/ση 3ης Ε.Ο.- Κορώνεια
Δ/ση 3ης Ε.Ο.- Υψηλάντη
Αλίαρτος – Ακραίφνιο- Κόκκινο –Όρια Νομού
Αλίαρτος – Άσκρη –Δ/ση οδού Κανάβαρι- Ελλοπία
Δ/ση οδού Κανάβαρι- Θεσπιές –Μαυρομμάτι- Δ/ση 3ης Ε.Ο.

Καπαρέλλι –Πλαταιές –Ερυθρές (όρια Νομού)
Θήβα- Λουτουφί – Μελισσοχώρι –Καπαρέλλι –Λευκτρα και
Μελισσοχώρι-Λεύκτρα
Λεύκτρα – Ελλοπία –Ξηρονομή – Δ/ση19ης Επαρχ.Οδού
Ε.Ο –Βάγια- Λεοντάρι - Θεσπιές
Από 19η Επαρχ.οδό προς Αμπελοχώρι
Δ/ση 3ης Ε.Ο.- Νεοχωράκι – Καλλιθέα –Ασωπία –Τανάγρα – Άρμα –Δ/ση 44ης
Ε.Ο.
Ασωπία- Δαφνούλα –Πύλη – Πάνακτος-Όρια Νομού (προς Οινόη)
Νεοχωράκι –Δάφνη –Πύλη –Φυλή (Όρια Νομού)
Δ/ση 1ης Ε.Ο. – Οινόη – Αγ. Θωμάς- Κλειδί – Σκούρτα –Στεφάνη –Κοκκίνιο –
Ορια Νομού
Σχηματάρι –Βαθύ (Όρια Νομού)
Δ/ση 3ης ΕΟ Λιβαδειά Άμφισσα μέχρι Επαρχ. Βερβά Δίστομο
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