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H Π.Ε. Βοιωτίας προετοιμάζει την επόμενη αρδευτική περίοδο

– Νέα έργα ξεκινούν στην Κωπαΐδα

Σύσκεψη με εκπροσώπους των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων και των
αγροτικών φορέων του κωπαϊδικού πεδίου, συγκάλεσε η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.
Βοιωτίας κα Φανή Παπαθωμά την Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021, με αφορμή τη
λήξη της αρδευτικής περιόδου.

Πρόκειται για τη συνέχεια της σύσκεψης που είχε πραγματοποιηθεί στο μέσον της
φετινής αρδευτικής περιόδου, παρουσία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ.
Φάνη Σπανού.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι κκ. Παναγιώτης Νταντούμης, Πρόεδρος Τ.Κ. Αγίου
Δημητρίου, Ηρακλής Ντουφεξής, Τ.Κ. Παύλου, Αλέκος Βασιλείου, Τ.Κ. Ακραιφνίου,
Γιάννης Ζυγογιάννης, Τ.Κ. Κάστρου, οι εκπρόσωποι της Τ.Κ. Καρυάς κ. Αθανάσιος
Παπανικολάου και Τ.Κ. Πύργου κ. Γιάννης Σταμούλης, ο Πρόεδρος του Αγροτικού
Συλλόγου Λιβαδειάς κ. Σάββας Κεφαλάς, καθώς και ο Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου
Αλιάρτου - Θεσπιεών κ. Κώστας Μπουζίκας. Ακόμα συμμετείχαν υπηρεσιακά
στελέχη και ανάδοχοι που έχουν αναλάβει την άρδευση της Κωπαΐδας.

Όπως δηλώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους από τους Προέδρους των
Τοπικών Κοινοτήτων Ακραιφνίου, Κάστρου, Παύλου, Πύργου, Καρυάς, καθώς και
από τον Αντιδήμαρχο Αλιάρτου- Θεσπιέων, στις συγκεκριμένες περιοχές, δεν
παρουσιάστηκε κανένα πρόβλημα στην άρδευση του χωραφιών.

Το πρόβλημα εντοπίστηκε φέτος και αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Αγίου
Δημητρίου και αφορούσε ελλιπή άρδευση συγκεκριμένων χωραφιών, αρμοδιότητας
της Π.Ε. Βοιωτίας, στην περιοχή του.



Ειδικότερα και σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις των Υπηρεσιών, από τα 240.000
στρέμματα που βρίσκονται στην αρμοδιότητα ποτίσματος της Π.Ε. Βοιωτίας, είχαν
ελλιπή άρδευση περίπου 400 στρέμματα.

Παράλληλα έγινε ενημέρωση για τα νέα έργα, που ξεκινούν εντός των ημερών, και
αφορούν σε:

1.000.000 ευρώ για αγροτική οδοποιία Κωπαΐδας
500.000 ευρώ για επισκευή θυροφραγμάτων
2.700.000 ευρώ για στεγανοποίηση καναλιού Υλίκης
929.000 ευρώ για καθαρισμό καναλιών
2.400.000 ευρώ για επισκευή πλωτού αντλιοστασίου Υλίκης
582.000 ευρώ για κατασκευή γέφυρας Στροβικίου (S)
530.000 ευρώ για επισκευή 20 γεφυριών εντός της Κωπαϊδας
1.299.000 ευρώ για μελέτη οριοθέτησης του Μέλανα ποταμού

Επίσης ξεκινάει η γεωλογική μελέτη του υδροφόρου ορίζοντα της Κωπαΐδας, με
στόχο να γίνουν γνωστές, με επικαιροποιημένα επιστημονικά δεδομένα, οι
δυνατότητες του υπεδάφους, ώστε να προβλεφθούν νέα έργα, σύμφωνα με τις
επιταγές και των νέων κλιματολογικών συνθηκών της περιοχής. Επιπλέον,
προετοιμάζεται μελέτη ελέγχου των ποσοτήτων νερού που πέφτουν στον αγωγό του
Μόρνου και καταλήγουν στον κάμπο της Κωπαΐδας.

Ολοκληρώνοντας και ενόψει της χειμερινής περιόδου, η Π.Ε. Βοιωτίας ενημέρωσε ότι
έγινε έλεγχος για πιθανά σημεία, στα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαν να
συμβούν πλημμυρικά φαινόμενα και να αντιμετωπιστούν άμεσα, ταυτόχρονα με το
έργο αποκατάστασης των θυροφραγμάτων, που επίσης θα δώσει λύσεις σε ανάλογα
πλημμυρικά φαινόμενα.

Τέλος, ζητήθηκαν προτάσεις από τους παρευρισκομένους, τις οποίες και θα
επεξεργαστούν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Βοιωτίας, προκειμένου να ενταχθούν
στο σχεδιασμό των νέων έργων.

Με το πέρας της συνάντησης, η Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας κα Φανή Παπαθωμά,
δήλωσε: «Δεσμευτήκαμε να επανέλθουμε, με τη λήξη της αρδευτικής περιόδου, στο
ίδιο τραπέζι, με τους ίδιους συνομιλητές, προκειμένου να αξιολογήσουμε όλοι μαζί το
σχεδιασμό της φετινής, ιδιαίτερη δύσκολης, άρδευσης της Κωπαΐδας. Με εξαίρεση τον
Άγιο Δημήτριο, όπου όλοι ξέρουμε τα διαχρονικά προβλήματα της άρδευσης
συγκεκριμένων χωραφιών λόγω της θέσης τους, το σύνολο των παρευρισκομένων
αναγνώρισε την ομαλή άρδευση των αρδευόμενων εκτάσεων από την Π.Ε. Βοιωτίας.
Παράλληλα, έγινε ενημέρωση για τα νέα έργα που ξεκινούν εντός των ημερών και
αφορούν σε υποδομές σε όλο το κωπαιδικό πεδίο. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας –
Π.Ε. Βοιωτίας συνεχίζουν τις παρεμβάσεις στον κάμπο μας με νέα έργα που
στοχεύουν στη βελτίωση της προσβασιμότητας και στην διευκόλυνση της αγροτικής
παραγωγής, συνολικού προϋπολογισμού που αγγίζει τα 9 εκατ. ευρώ, ενώ με
σχετικές μελέτες προετοιμάζει τον σχεδιασμό για το άμεσο μέλλον, μετά και τις
ραγδαίες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, που ήδη βιώνουμε. Προσωπικά,
πάντοτε αντιμετωπίζω τα προβλήματα και τους ανθρώπους μας κατάματα, δεν
κρύβομαι και δεν ζω σε καμιά εικονική πραγματικότητα. Αντιθέτως, δίνω λύσεις και
απαντώ με σκληρή δουλειά».


