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Επίσκεψη σε έργα αγροτικών υποδομών της Π.Ε. Φωκίδας

Έργα αγροτικών υποδομών στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας
επισκέφθηκαν την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020, ο Υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστας Σκρέκας, ο Περιφερειάρχης Στερεάς
Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός και ο Βουλευτής Φωκίδας κ. Γιάννης Μπούγας,
συνοδευόμενοι από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤΚ κ. Κώστα Μπαγινέτα, τον Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας κ. Γιώργο Δελμούζο, τους Δημάρχους Δελφών και Δωρίδος κκ.
Παναγιώτη Ταγκαλή και Γιώργο Καπεντζώνη, Αντιδημάρχους και υπηρεσιακά
στελέχη.

Ειδικότερα, επισκέφθηκαν το εγγειοβελτιωτικό έργο στην πεδιάδα του Μόρνου,
την περιοχή που θα κατασκευαστεί ο ταμιευτήρας Τολοφώνα και το αρδευτικό
δίκτυο του Δήμου Δωρίδας. Στη συνέχεια, επισκέφθηκαν τον Παραδοσιακό
Ελαιώνα Άμφισσας και το εν εξελίξει αρδευτικό έργο.

Ακολούθησε ευρεία σύσκεψη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου
Δελφών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και ΕΥΔΑΠ Παγίων.

Ο κ. Υφυπουργός ενημέρωσε για την επικείμενη υλοποίηση των
απαλλοτριώσεων για το έργο του φράγματος Τολοφώνα, αλλά και για την
υλοποίηση από το Υπουργείο της επισκευής της δεξαμενής Μόρνου.
Ο κ. Περιφερειάρχης ενημέρωσε για την επικείμενη άμεση ολοκλήρωση της
μελέτης του αρδευτικού Μόρνου, αλλά και για τη βούληση της Περιφερειακής
Αρχής να αναλάβει την αύξηση του προϋπολογισμού του έργου από 5 σε 7
εκατομμύρια ευρώ.

Επίσης, οι κκ. Σπανός και Μπούγας παρέδωσαν στην ΕΥΔΑΠ το σύνολο των
αιτημάτων - εκκρεμοτήτων για το έργο «Άρδευση του Ελαιώνα της
Άμφισσας», που θα επιτρέψουν την πρόοδο των εργασιών και την
ολοκλήρωση του έργου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν και παραγωγικοί φορείς του Νομού, με τους
οποίους αναπτύχθηκε διάλογος για το σύνολο των έργων.



«Η επίσκεψή μας στη Φωκίδα είχε στόχο να δούμε από κοντά όλα τα
εμβληματικά έργα που θα ενισχύσουν σημαντικά τις αγροτικές υποδομές και
να συμφωνήσουμε στον οδικό χάρτη των κινήσεών μας για την ολοκλήρωσή
τους. Είμαστε σε θέση να πούμε πως σε συγκεκριμένα πλέον
χρονοδιαγράμματα, θα παραδώσουμε το συντομότερο τα κλειστά αρδευτικά
δίκτυα. Παράλληλα, κάνουμε μια νέα αρχή και με την ΕΥΔΑΠ Παγίων, όσον
αφορά την διαχείριση των υδροληψιών του Ελαιώνα της Άμφισσας, ένα
επίσης διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας, με ότι αυτό σημαίνει και για
την αγροτική οικονομία αλλά και συνολικά για το περιβάλλον. Κυβέρνηση,
Περιφέρεια, Δήμοι, δουλεύουμε από κοινού και φέρνουμε
αποτελέσματα.», δήλωσε σχετικά ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ.
Φάνης Σπανός.


