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Νέα έργα βελτίωσης οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας
Συνολικού προϋπολογισμού 800.000 €

Δύο ακόμη έργα, συνολικού προϋπολογισμού 800.000 €, για τη βελτίωση του
οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας ξεκινούν μετά την υπογραφή των σχετικών
συμβάσεων από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό.

Πρόκειται για τα ακόλουθα έργα, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν,
δημοπρατήθηκαν και συμβασιοποιήθηκαν από την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας:

 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-
ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ κλπ.», προϋπολογισμού 500.000 €.
Μεταξύ άλλων, θα αποκατασταθούν τεχνικά έργα και υπάρχοντες τοίχοι
αντιστήριξης στην περιοχή Μοναστηράκι (Προσφυγικά) της Ν.Ε.Ο.
Ιτέας - Αντιρρίου, στην περιοχή μετά τον οικισμό της Σεργούλας, στην
περιοχή πριν την είσοδο του Οικισμού Καστρακίου, στην περιοχή του
κόμβου Καστρακίου, στην περιοχή του Κλοβίνου παραπλεύρως της
Ν.Ε.Ο. Ιτέας-Αντιρρίου, στην περιοχή πριν τον οικισμό Αγίας Ευθυμίας
και σε όποιο άλλο σημείο υποδειχθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Φωκίδας. Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του
έργου ορίζεται σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες.

 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ», προϋπολογισμού 300.000 €.
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε σημεία, τα οποία θα υποδείξει η
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας. Η συνολική προθεσμία
για την εκτέλεση του έργου ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365)
ημέρες.



Μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων κατασκευής των έργων, ο
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Παρεμβαίνουμε σε
δεκάδες επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου της Φωκίδας με ακόμη δύο
έργα, συνολικού προϋπολογισμού 800.000 €.

»Βελτιώνουμε το υπάρχον οδικό δίκτυο, με σειρά έργων τα οποία έχουν
ξεκινήσει από την αρχή του έτους, αλλά δεν εγκαταλείπουμε το μεγάλο στόχο
για την κατασκευή του λεγόμενου «διαγώνιου», για τον οποίο είχαμε θετικές
εξελίξεις στην πρόσφατη συνάντησή μας με τον Υπουργό Υποδομών και
Μεταφορών Κωνσταντίνο Καραμανλή».

Ακολούθως, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας Γιώργος Δελμούζος δήλωσε:
«Βήμα - βήμα θωρακίζουμε το οδικό δίκτυο της Φωκίδας, εν μέσω πανδημίας
και οικονομικής κρίσης. Δίνουμε τη μάχη της αναβάθμισης του τόπου μας και
υπενθυμίζουμε σε όλους ότι η Φωκίδα είναι ασφαλής και σε ότι αφορά τον
κορωνοϊό και σε ότι αφορά το οδικό της δίκτυο!»


