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Κατασκευή δρόμου πρόσβασης στο Κάστρο Υπάτης
του Δήμου Λαμιέων, προϋπολογισμού 2.100.000,00 €

Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση ενός ακόμη έργου που
αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά της Στερεάς Ελλάδας υπέγραψαν την
Τρίτη 28 Απριλίου, στη Λαμία ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης
Σπανός και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας κ. Ηλίας Κυρμανίδης με το
Δήμαρχο Λαμιέων κ. Ευθύμιο Καραϊσκο.

Πρόκειται για τo έργο «Ανάδειξη Βυζαντινών – Μεταβυζαντινών Μνημείων στη
ΔΕ Υπάτης Δήμου Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 2.100.000,00 €,
με αντικείμενο τη βελτίωση της οδού πρόσβασης προς το Κάστρο Υπάτης, που
χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Με την παρούσα σύμβαση ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις για την ανάδειξη
του μεσαιωνικού κάστρου, σύμφωνα με τη μελέτη της ΕΦΑ Φθιώτιδας και
Ευρυτανίας, μέρος της οποίας είχε ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου (EΣΠΑ 2007-2013) και υλοποιήθηκε
με αυτεπιστασία από την 24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων/Εφορεία
Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας.

Με την υπογραφή της σύμβασης, ο κ. Φάνης Σπανός δήλωσε σχετικά:
«Οι προτεραιότητες μας υλοποιούνται απρόσκοπτα. Σήμερα, υπογράφοντας
την προγραμματική σύμβαση με το Δήμαρχο Λαμιέων, προχωράμε ένα ακόμη
έργο που συμβάλλει στην ανάδειξη της κληρονομιάς της Υπάτης την περίοδο
της Βυζαντινής ακμής και του Κάστρου της. Τώρα, δημοπρατούμε γρήγορα
για να δώσουμε στους πολίτες, αλλά και στους επισκέπτες του Δήμου Λαμιέων
πρόσβαση στο εμβληματικό μας μνημείο.»

Αντίστοιχα, ο Δήμαρχος Λαμιέων κ. Ευθύμιος Καραϊσκος δήλωσε:
«Η ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής, είναι στις
προτεραιότητες του Δήμου μας. Η ολοκλήρωση του έργου βελτίωσης της
πρόσβασης στο Κάστρο της Υπάτης, είναι ένα αναγκαίο και επιβεβλημένο έργο,
που θα συμβάλει στην αύξηση της επισκεψιμότητας και μέσα από αυτή στην
ανάδειξη των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων της Υπάτης.
Η αναγκαιότητα αυτή αναγνωρίστηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
η οποία χρηματοδότησε και ανέλαβε να εκτελέσει το έργο.



Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με τον Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας, σημαίνει την έναρξη εκτέλεσης του έργου και υποδηλώνει ότι μέσα
από τις συνέργειες και τις συνεργασίες μεταξύ πρώτου και δευτέρου βαθμού
αυτοδιοίκησης, απαντάμε στο μοντέλο ανάπτυξης που ονειρευόμαστε για το
τόπο μας.»


