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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

Προγραμματική Σύμβαση για την πλήρη αναμόρφωση

των αθλητικών εγκαταστάσεων της Δυτικής Φραγκίστας

Προγραμματική Σύμβαση συνυπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Φάνης Σπανός και ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης. Αντικείμενο της
σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου µε τίτλο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ" από το Δήμο Αγράφων µε χρηματοδότηση της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, ύψους 429.164 €.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες για τη βελτίωση των αθλητικών
εγκαταστάσεων που υπάρχουν στον οικισμό της Δυτικής Φραγκίστας του
Δήμου Αγράφων.

Συγκεκριμένα οι εργασίες αφορούν :

 Την κατασκευή κτιρίου αποδυτηρίων, το οποίο θα περιλαμβάνει δύο
χώρους αποδυτηρίων για αθλητές, χώρο για προπονητή με τα
αντίστοιχα ντους-W.C. και ένα χώρο ιατρείου, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

 Την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για το γήπεδο
ποδοσφαίρου σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του
σχετικού άρθρου της μελέτης.

 Την διάστρωση ασφαλτικού τάπητα και έγχρωμου ελαστοσυνθετικού
τάπητα στο υπάρχον γήπεδο μπάσκετ, καθώς και την προμήθεια και
τοποθέτηση δύο μπασκετών. Επίσης θα κατασκευαστεί περίφραξη.

 Την κατασκευή γηπέδου 5Χ5 με την κατάλληλη περίφραξη ύψους 4μ.
 Την διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου με την κατασκευή πάρκινγκ με

ασφαλτοτάπητα.



Μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, ο Περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Συμπράττουμε με το Δήμο
Αγράφων και χρηματοδοτούμε την πλήρη αναμόρφωση των αθλητικών
εγκαταστάσεων της Δυτικής Φραγκίστας. Κοινός μας στόχος είναι να
παραδώσουμε έναν αθλητικό χώρο, που θα αποτελεί πόλο έλξης για τη
νεολαία, για τα παιδιά του τόπου μας».

Ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης δήλωσε: «Σε συνεργασία με την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, φτιάχνουμε και συντηρούμε το γήπεδο της
Δυτικής Φραγκίστας γιατί ο αθλητισμός είναι υγεία. Αυτό το μήνυμα πρέπει να
παραμείνει ισχυρό και υλοποιήσιμο, δίνοντας ζωντάνια στα όμορφα χωριά μας
μέσα από αθλητικούς χώρους που είναι η διέξοδος εκτόνωσης της νεολαίας
μας».


