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Προγραμματική σύμβαση

για την αποκατάσταση γεφυριών

στην περιοχή της Κωπαΐδας

Έργο προϋπολογισμού 530.000 €

Προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση
γεφυριών στην περιοχή της Κωπαΐδας» συνυπέγραψαν ο Περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, η Δήμαρχος Ορχομενού Παρασκευή Καράλη
και ο Δήμαρχος Αλιάρτου – Θεσπιέων Γιώργος Ντασιώτης.

Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση και η βελτίωση υφιστάμενων
τεχνικών του οδικού δικτύου της Κωπαΐδας, τα οποία είναι παλαιάς
κατασκευής, χωρίς προστατευτικά κιγκλιδώματα και με μικρό πλάτος
οδοστρώματος.

Με βασικό στόχο τη βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας, θα
εκτελεστούν εργασίες, όπως:

 Επεκτάσεις των τεχνικών, ώστε το πλάτος του οδοστρώματος αυτών να είναι

τουλάχιστον έξι (6) μέτρα.

 Ανακατασκευές οριζόντιων φορέων των τεχνικών (πλάκες).

 Κατασκευές στηθαίων ασφαλείας, ύψους 0,80 μ., από οπλισμένο σκυρόδεμα, όπως

και χαλύβδινων στηθαίων.

 Οδοστρωσίες εκατέρωθεν για την ορθή συναρμογή του οδοστρώματος με το τεχνικό,

όπως και πλακών πρόσβασης, όπου κριθεί αναγκαίο.

 Τοποθετήσεις προειδοποιητικών πινακίδων οδοσήμανσης.

Η προγραμματική σύμβαση είναι αναγκαία, επειδή τα τεχνικά βρίσκονται στα
διοικητικά όρια των δήμων Ορχομενού και Αλιάρτου – Θεσπιέων, ενώ το έργο
θα υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η οποία εξασφάλισε τη
χρηματοδότηση ύψους 530.000 €.



Μετά την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης, ο
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Συνεργαζόμαστε
με τους δήμους Ορχομενού και Αλιάρτου – Θεσπιέων και δρομολογούμε ένα
ακόμη έργο, προϋπολογισμού 530.000 €, για την αποκατάσταση των
γεφυριών της Κωπαΐδας. Είναι άλλη μια παρέμβαση, στην οποία προχωρούμε
για να στηρίξουμε τους παραγωγούς μας.

»Έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να σταθούμε στο πλευρό τους με όλες μας τις
δυνάμεις και να στηρίξουμε την αγροτική μας οικονομία, αλλά και να
διαχειριστούμε υπεύθυνα και με απόλυτο σεβασμό την ευλογημένη γη της
Κωπαΐδας. Σε αυτή την κατεύθυνση, ολοκληρώσαμε ήδη 17 έργα, συνολικού
προϋπολογισμού 7,7 εκατ. ευρώ στην ευρύτερη περιοχή και έχουμε ακόμη
αρκετή και σοβαρή δουλειά μπροστά μας».

Η Δήμαρχος Ορχομενού Παρασκευή Καράλη δήλωσε: «Προτεραιότητα για
τον Δήμο Ορχομενού παραμένει ο πρωτογενής τομέας και έργα που
προσβλέπουν στην ασφαλή μετακίνηση του αγροτικού πληθυσμού του δήμου
μας καθώς και στη διευκόλυνση της παραγωγικής διαδικασίας με στόχο την
ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας που διαχρονικά αποτελεί βασικό πυλώνα
ανάπτυξης της περιοχής μας. Συνεργαστήκαμε άριστα και συνυπογράψαμε
με την Περιφέρεια Στερεάς την Προγραμματική Σύμβαση για την
αποκατάσταση γεφυριών, ως ένα ακόμη βήμα στον εκσυγχρονισμό υποδομών
προς όφελος των αγροτών μας».

Ο Δήμαρχος Αλιάρτου – Θεσπιέων Γιώργος Ντασιώτης δήλωσε: «Κάθε
παρέμβαση που κάνει πιο ασφαλή και εύκολη την καθημερινότητα των
αγροτών στην Κωπαΐδα είναι χρήσιμη και απαραίτητη. Η Κωπαΐδα έχει ανάγκη
τέτοιες παρεμβάσεις στις υποδομές της και σίγουρα τις επικροτούμε και
χαιρόμαστε για αυτές. Εκσυγχρονίζοντας τις υποδομές τις Κωπαΐδας,
συμβάλλουμε στην ανάπτυξη όλης της Βοιωτίας».


