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Ολοκληρώνονται οι εργασίες στον Βοιωτικό Κηφισό

Ουσιαστική παρέμβαση για την αντιπλημμυρική προστασία
και την υδατική διαχείριση της Κωπαΐδας

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός, την Πέμπτη 11
Φεβρουαρίου, επιθεώρησε τις εργασίες στον Βοιωτικό Κηφισό, μαζί με την
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας κ. Φανή Παπαθωμά, τον Αντιπεριφερειάρχη
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κ. Κωνσταντίνο Μπακομήτρο, τους
Περιφερειακούς Συμβούλους κ. κ. Σπύρο Νικολάου, Ιωάννη Περγαντά, τον
Δήμαρχο Αλιάρτου - Θεσπιέων κ. Γεώργιο Ντασιώτη και υπηρεσιακά στελέχη.

Εκεί, βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση κοίτης και
αναχωμάτων Κηφισού Ποταμού» και με αρχικό προϋπολογισμό 1.000.000€.
Αντικείμενο του έργου είναι:

 Ο καθαρισμός πυθμένα και πρανών της κοίτης, καθώς και η άρση των
προσχώσεων που έχουν συσσωρευθεί στον πυθμένα της κοίτης, στο
τμήμα του Κηφισού από το φράγμα «ΛΟΦΗ» μέχρι το φράγμα
«ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ», συνολικού μήκους 7.600 μ..

 Ο καθαρισμός της κοίτης του Βοιωτικού Κηφισού ανάντη του
φράγματος «ΛΟΦΗ» σε μήκος 3.500 μ. περίπου.

 Ο καθαρισμός της κοίτης του Βοιωτικού Κηφισού κατάντη του
φράγματος «ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ» σε μήκος 3.000 μ. περίπου.

 Η αποκατάσταση των βλαβών που προκλήθηκαν στα αναχώματα του
Κηφισού, από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 4ης, 5ης και
6ης Απριλίου 2020.

Το έργο συμβασιοποιήθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στα τέλη
Οκτωβρίου του 2020 και οι εργασίες ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2020. Μέχρι
σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 85% των εργασιών, ενώ η συμβατική προθεσμία
περαίωσης του έργου είναι η 29η Μαρτίου 2021.

Μετά την αυτοψία, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός
δήλωσε: «Ολοκληρώνουμε το έργο καθαρισμού και αποκατάστασης κοίτης και
πρανών του Βοιωτικού Κηφισού, σε συνολικό μήκος 14 χιλιομέτρων.
Διαπιστώσαμε, ότι οι εργασίες εκτελούνται σωστά και με γοργούς ρυθμούς.



»Ένα πολύ ουσιαστικό έργο για την αντιπλημμυρική προστασία και την
υδατική διαχείριση της Κωπαΐδας, μπαίνει στην τελική φάση και αναβαθμίζει
ολόκληρη την περιοχή. Δεν είναι το μόνο. Έχουμε ήδη δρομολογήσει μια σειρά
αναγκαίων παρεμβάσεων για την Κωπαΐδα. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την
αναβάθμιση της αγροτικής γης στην καρδιά του πρωτογενούς μας τομέα».

Ακολούθως, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας κ. Φανή Παπαθωμά τόνισε
ότι: «Αυτό το έργο αποτελεί μέρος μιας ολοκληρωμένης δράσης για το
Κωπαϊδικό πεδίο. Δημοπρατούμε την επόμενη περίοδο έργο 500 χιλιάδων
ευρώ για θυροφράγματα, έργο 1 εκατ. ευρώ για αγροτική οδοποιία, ενώ θα
ακολουθήσει έργο 2,7 εκατ. ευρώ για το κανάλι της Υλίκης και άλλα έργα για τα
20 γεφύρια της Κωπαΐδας και για το γεφύρι του Στροβικίου».


