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Δημοπρατήθηκε το έργο άρδευσης πεδιάδας Μόρνου
προϋπολογισμού 6.500.000€

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός στο Δήμο Δωρίδος

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

Γιώργος Δελμούζος και υπηρεσιακοί παράγοντες πραγματοποίησαν σήμερα, Δευτέρα 17
Ιανουαρίου 2022, επίσκεψη στον Δήμο Δωρίδος, προκειμένου να επιβλέψουν την πορεία

έργων και δράσεων που χρηματοδοτεί, ή και υλοποιεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Πρώτος σταθμός ήταν ο κόμβος Μαλαμάτων, όπου μαζί με τον Δήμαρχο Δωρίδος Γιώργο

Καπεντζώνη επέβλεψαν την πορεία εκτέλεσης της β΄ φάσης του έργου (αρχικού

προϋπολογισμού 800.000€), το οποίο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 60 έως 70% και η

χρηματοδότησή του είναι εξασφαλισμένη.

Ακολούθως, ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός συναντήθηκε με τη διοίκηση και μέλη του ΤΟΕΒ

Πεδιάδας Μόρνου, οι οποίοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την άμεση δημοπράτηση

του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ», προϋπολογισμού 6.500.000€.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Μαναγούλη Δωρίδος, συμφωνήθηκε με τον

Πρόεδρο του ΤΟΕΒ Κώστα Κουτσόπουλο να ιεραρχηθούν οι ανάγκες για νέα έργα και
παρεμβάσεις και να γίνει συνάντηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας.

Ακολούθησε σύσκεψη φορέων στην έδρα του Δήμου στο Λιδωρίκι, όπου υπήρξε συζήτηση και

ενημέρωση για την πορεία έργων όπως:

 Η αντικατάσταση αγωγών αμιάντου στο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Κοινότητας

Τρικόρφου, συνολικού προϋπολογισμού 600.000€.

 Η επισκευή του δημοτικού κτιρίου (πρώην σφαγείων) Ευπαλίου, προϋπολογισμού

150.000€.



 Η αποκατάσταση ορεινών οδικών αξόνων, αρχικού προϋπολογισμού 4.500.000€ και η

αποκατάσταση της Επαρχιακής Οδού 11 και της Εθνικής Οδού Λιδωρικίου – Ευπαλίου,

αρχικού προϋπολογισμού 1.800.000€

Καταγράφηκαν επίσης οι προτάσεις Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας, αλλά και της

μειοψηφίας, καθώς και εκπροσώπων κτηνοτρόφων, οι οποίοι συμμετείχαν στη σύσκεψη.

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

δήλωσε: «Ξεκινήσαμε την επίσκεψή μας στο Δήμο Δωρίδας, από τη νοτιο-δυτική πύλη της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τα Μαλάματα, όπου ολοκληρώνουμε σε λίγο καιρό ένα πολύ
σημαντικό οδικό έργο.

»Παράλληλα, δημοπρατήθηκε ήδη και ξεκινά την επόμενη περίοδο ένα ακόμη έργο, το οποίο
εκκρεμούσε χρόνια, για την καλύτερη άρδευση της πεδιάδας του Μόρνου. Συνεργαζόμαστε
τόσο με τη διοίκηση του ΤΟΕΒ, όσο και με το Δήμαρχο Γιώργο Καπεντζώνη για να βρίσκουμε
λύσεις και να δρομολογούμε αναγκαία έργα.

»Αυτό το στόχο έχουν οι επισκέψεις που πραγματοποιούμε στους δήμους όλης της Στερεάς
Ελλάδας, αυτό το στόχο είχε και η σημερινή σύσκεψη στο Λιδωρίκι, παρουσία αιρετών όλων
των συνδυασμών, αλλά και εκπροσώπων των κτηνοτρόφων της ορεινής Δωρίδας».

Ο Δήμαρχος Δωρίδος Γώργος Καπεντζώνης δήλωσε: «Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον
Περιφερειάρχη για τη διαχρονική συνεργασία μας. Συναντηθήκαμε στον κόμβο Μαλαμάτων,
στη δυτική πύλη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπου ολοκληρώνεται ένα έργο πνοής, το
οποίο αποτελούσε όραμα δεκαετιών.

»Με την ολοκλήρωση και του νέου έργου που δημοπρατήθηκε τώρα από την Περιφέρεια, θα
δοθεί λύση και για την άρδευση της πεδιάδας του Μόρνου και θα βελτιωθούν οι συνθήκες για
τους αγρότες και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

»Τέτοια και τόσο σημαντικά έργα, που χρειάζεται ο τόπος μας, συζητήθηκαν και στη σύσκεψη
που πραγματοποιήθηκε στο Λιδωρίκι, όπως ο κόμβος του Μαραθιά, ο δρόμος Άμφισσα –
Λιδωρίκι και η παραλία Τολοφώνας».


