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Ξεκινάει η κατασκευή
αλιευτικού καταφυγίου – λιμενίσκου

στην Παραλία της Αγ. Άννας
Με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 7.200.000 €

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.
Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας
Βαγγέλης Κούκουζας, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για την
διαχείριση της πανδημίας Covid-19 Ανδρέας Τοουλιάς και ο Δήμαρχος
Μαντουδίου – Λίμνης - Αγίας Άννας Γιώργος Τσαπουρνιώτης, επισκέφθηκαν
σήμερα, Τρίτη 04 Ιανουαρίου 2022 την Παραλία Αγίας Άννας, με αφορμή την
συμβασιοποίηση του έργου: «Μικρά Λιμενικά Έργα Παραλίας Αγίας Άννας
Ν.Εύβοιας», το οποίο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 7.200.000 €,
από το ΕΠΑΛ Αλιείας και Θάλασσας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου - λιμενίσκου
στη θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου του Αγ. Βασιλείου, στην Παραλία της
Αγ. Άννας του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η κατασκευή:
• Προσήνεμου μόλου συνολικού μήκους 135 μ. Η εξωτερική θωράκισή του θα
κατασκευαστεί από τεχνητούς ογκόλιθους από σκυρόδεμα τύπου "Acropode".
• Τεσσάρων παραλιακών κρηπιδωμάτων 17 μ., 4,5 μ., 22,75μ. και 52,15μ.
αντίστοιχα.
• Ράμπας ανέλκυσης – καθέλκυσης σκαφών πλάτους 7,55 μ.
• Προβλήτας σχήματος “Γ” με τμήματα : α) μήκους 76,65 μ. και πλάτους 4,5μ.
και β) μήκους 35,4 μ. και πλάτους 9 μ.
• Λιμενολεκάνης έκτασης 5,5 στρεμμ. περίπου, που θα έχει μέσο βάθος 7 μ.
περίπου.
• Οδού προσπέλασης συνολικού μήκους 118 μ. και πλάτους 4,50 μ.

Μετά την αυτοψία στον χώρο, όπου θα στηθεί το εργοτάξιο την αμέσως
επόμενη χρονική περίοδο, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός
δήλωσε: «Όταν στις αρχές του καλοκαιριού ολοκληρώσαμε τις μελέτες και
εντάξαμε με 7,2 εκατομμύρια ευρώ στο ΕΠΑΛ Αλιείας και Θάλασσας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης το Αλιευτικό Καταφύγιο της Παραλίας Αγίας
Άννας, ήταν ήδη ένα πολύ σημαντικό έργο.



»Σήμερα, στον απόηχο της μεγάλης καταστροφής της βόρειας Εύβοιας, το
έργο αυτό είναι πλέον μια απόλυτη ανάγκη για την ανασυγκρότηση του τόπου,
τόσο ως άμεση δημόσια επένδυση, όσο και -κυριότερα- ως πεδίο ανάπτυξης
και στήριξης ελπιδοφόρων κλάδων της τοπικής οικονομίας, όπως είναι η Αλιεία
και ο Τουρισμός. Έχουμε χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 24 μήνες και
δουλεύουμε για την ταχεία και άρτια ολοκλήρωση!»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης δήλωσε: «Ένα πολύ
καλό νέο που τόσο είχαμε ανάγκη να ακούσουμε για την Αγία Άννα και την
ευρύτερη περιοχή είναι γεγονός. Οι προσπάθειες πολλών ετών και η μεθοδική
δουλειά των τελευταίων μηνών, μας φέρνουν μια ανάσα πριν την εκκίνηση
των εργασιών κατασκευής του αλιευτικού καταφυγίου Αγίας Άννας.

»Ένας ακόμα πυλώνας για τον ισχυρό αλιευτικό στόλο του νησιού μας, αλλά
και ένας πνεύμονας για την τουριστική φυσιογνωμία της Αγίας Άννας, παίρνει
σάρκα και οστά μέσα από ένα σημαντικό σε προϋπολογισμό και αξία
έργο. Συνεχίζουμε να παλεύουμε, ώστε τα όνειρα των συμπολιτών μας και η
αγάπη για τον τόπο τους, να καταφέρουν να αγγίξουν την πράξη».

Ακολούθως, ο Δήμαρχος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας Γιώργος
Τσαπουρνιώτης δήλωσε: «Ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
Φάνη Σπανό, γιατί ξέθαψε από τα συρτάρια μια μελέτη ξεχασμένη από το
2008.

»Συνεργαστήκαμε εξαιρετικά, δουλέψαμε μαζί και ανακοινώνουμε σήμερα ότι
ξεκινάει ένα έργο, που ήταν όνειρο ζωής για όλους. Το ζητούσαν όλοι, εδώ και
30 χρόνια.

»Είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα, που θα μπορούσαν να ξεκινήσουν μετά
τη μεγάλη καταστροφή του καλοκαιριού, γιατί μπορεί να δημιουργήσει θέσεις
εργασίας και άλλες προοπτικές για την τοπική μας οικονομία».


