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Επιθεώρηση αντιπλημμυρικών έργων

στον ποταμό Λήλα της Π.Ε. Εύβοιας

 Εγκαταστάθηκε πλωτό μηχάνημα στην εκβολή
 Προχωρά και η αποκατάσταση της οδού Αφρατίου - Πισσώνα

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας

Γιώργος Κελαϊδίτης, η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα, περιφερειακοί και δημοτικοί

σύμβουλοι επιθεώρησαν σήμερα, Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021, τα έργα αντιπλημμυρικής
προστασίας και αποκατάστασης ζημιών, τα οποία εκτελεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην

περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων.

Πρόκειται για τα ακόλουθα έργα αποκατάστασης, τα οποία αιτήθηκε η Περιφέρεια Στερεάς

Ελλάδας, συμβασιοποιήθηκαν και ξεκίνησαν μετά την χρηματοδότησή τους, από το

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020:

1. «Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών

έργων ποταμού Λήλαντα και παραποτάμων αυτού ανάντι της γέφυρας

Φύλλων», αρχικού προϋπολογισμού 6.200.000€. Η περιοχή παρεμβάσεων

καθαρισμού, άρσης προσχώσεων και αποκατάστασης βλαβών των τεχνικών

έργων του Λήλαντα και των παραποτάμων αυτού, στο πλαίσιο αυτής της εργολαβίας,
εκτείνεται σε ένα μήκος περίπου 14 χλμ., από την γέφυρα των Φύλλων και προς τις

πηγές του ποταμού.

2. «Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών

έργων ποταμού Λήλαντα από τη θέση γέφυρας Φύλλων μέχρι τις εκβολές

αυτού», αρχικού προϋπολογισμού 7.440.000€. Η περιοχή παρεμβάσεων

καθαρισμού, άρσης προσχώσεων και αποκατάστασης βλαβών των τεχνικών
έργων του ποταμού Λήλαντα, στο πλαίσιο αυτής της εργολαβίας, εκτείνεται σε ένα

μήκος περίπου 5 χλμ. από την γέφυρα του οικισμού Φύλλα έως τις εκβολές του

ποταμού. Εκτός από τα επικείμενα έργα προστασίας με συρματοκιβώτια, λιθορριπές,



τοιχία, πτερυγότοιχους κλπ., έχει ήδη εγκατασταθεί πλωτό μηχάνημα στο “δέλτα”

του ποταμού, το οποίο προχωρά σε απομάκρυνση φερτών από την εκβολή.

3. «Αποκατάσταση βλαβών στην επαρχιακή οδό 12 (Τμήμα Αφράτι- Πισσώνας
και σύνδεση με την Ε.Ο.44)», αρχικού προϋπολογισμού

5.000.000€. Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση των βλαβών και φθορών

που διαπιστώθηκαν επί της επαρχιακής οδού Αφράτι – Πισσώνας, που συνδέει το

Βασιλικό με τους οικισμούς Αφράτι και Φύλλα έως τον οικισμό Πισσώνα, και διασχίζει

το Ληλάντιο πεδίο, σχεδόν εξ’ ολοκλήρου παράλληλα με τον Λήλα ποταμό, μήκους

13χλμ.

Ακολούθησε σύσκεψη στο δημοτικό κατάστημα Βασιλικού, με τη συμμετοχή προέδρων

Τοπικών Κοινοτήτων, συλλόγων και φορέων του τόπου. Αιρετοί και κάτοικοι κλήθηκαν
προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά, αλλά και να καταθέσουν τις επισημάνσεις τους για

σημεία του ποταμού Λήλα, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός

δήλωσε: «Επιθεωρήσαμε τα δύο αντιπλημμυρικά έργα που είναι σε εξέλιξη, προϋπολογισμού

13,6 εκατ. ευρώ, όπως και το έργο αποκατάστασης της οδού Αφράτι – Πισσώνας,

προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ.

»Καλέσαμε επίσης τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, εκπροσώπους συλλόγων και

φορέων της περιοχής, προκειμένου να τους ενημερώσουμε για την πορεία των έργων, αλλά

και να συζητήσουμε ζητήματα που έχουν οι ίδιοι εντοπίσει και πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν.

»Απόλυτη προτεραιότητα μας είναι η οριοθέτηση του ποταμού και η πλήρης θωράκιση της

περιοχής και γι’ αυτό θα δουλέψουμε μεθοδικά ώστε να τα έργα να ολοκληρωθούν γρήγορα

και σωστά».

Ακολούθως, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης δήλωσε: «Τρία ιδιαίτερα

σημαντικά σε ουσία και προϋπολογισμό έργα ξεκινούν κατά μήκος του Λήλαντα ποταμού,
έχοντας ως βασικό στόχο την αναβάθμιση της αντιπλημμυρικής θωράκισης και της οδικής

ασφάλειας της ευρύτερης περιοχής.

»Προτεραιότητα μας η ορθή ανάγνωση των κινδύνων που ιστορικά αναδεικνύει ο ποταμός σε

συνάρτηση με την υφιστάμενη κατάσταση κατά μήκος του, και η αξιοποίηση των

συμβάσεων για τις παρεμβάσεις εκείνες που θα επιφέρουν τη μέγιστη δυνατή θωράκιση».


