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Υπέγραψαν για την αντικατάσταση
του δικτύου ύδρευσης Αντίκυρας
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής
Μέριμνας Ιωάννη Περγαντά επισκέφθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης 21 Ιουλίου 2022 την Τ.Κ.
Αντίκυρας και συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας Γιάννη
Σταθά και άλλα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του
έργου: «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Αντίκυρας και Διαμόρφωση Οδού
Ποσειδώνος», αρχικού προϋπολογισμού 623.994 ευρώ. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
χρηματοδοτεί το έργο με 400.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό (μετά την έκπτωση που θα
προκύψει από το διαγωνισμό) θα καλυφθεί από τον Δήμο Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας.
Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση τμήματος του δικτύου ύδρευσης της
Αντίκυρας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται να:
 Αντικατασταθεί το -πλέον προβληματικό και με πολύ συχνές βλάβες- τμήμα της
παραλιακής οδού Ποσειδώνος, όπως και το δίκτυο των οδών Μπουμπουλίνας,
Αρτέμιδος, Αθηνάς, Πλάτωνος και Βασ. Άσπρης.
 Εγκατασταθούν φρεάτια δικλείδων για τη σωστή διαχείριση του δικτύου.
 Επιστρωθεί παραλιακό τμήμα της οδού Ποσειδώνος με κυβόλιθους.
Ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός ενημέρωσε επίσης τον Δήμαρχο Γιάννη Σταθά για το
έργο αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο της Αράχωβας,
προϋπολογισμού 6.800.000 ευρώ, το οποίο προτάθηκε προς ένταξη στο πρόγραμμα:
«Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Συζητήθηκαν
ακόμη τα επόμενα βήματα για τη δημιουργία Μουσείου Ναζισμού στο Δίστομο, με
χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

«Ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθάς ανέδειξε από την πρώτη στιγμή την ανάγκη αντικατάστασης
του δικτύου ύδρευσης στην Αντίκυρα. Εμείς, στην Περιφέρεια έχουμε τη χαρά και την
ευκαιρία να συγχρηματοδοτήσουμε το έργο ύδρευσης, αλλά και ανάπλασης της παραλιακής
οδού Ποσειδώνος.
»Απομένει πλέον να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, ώστε να δημοπρατηθεί και να
ξαναβρεθούμε στην Αντίκυρα όταν ολοκληρωθεί το έργο. Μόνο τότε θα έχουμε οριστικά
ξεχρεώσει αυτό που οφείλουμε στους πολίτες, όταν θα δώσουμε λύση σε ένα πρόβλημα που
απασχολεί την ευρύτερη περιοχή πάνω από δέκα χρόνια.
»Ενημερώσαμε επίσης, ότι η αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στην περιοχή της Αράχωβας
είναι έργο πρώτης προτεραιότητας για εμάς και περιλαμβάνεται στα πέντε έργα που
δικαιούμασταν να προτείνουμε για να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα βελτίωσης της
οδικής ασφάλειας», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.

Ο Δήμαρχος Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας Γιάννης Σταθάς τόνισε: «Έχουμε την τιμή να

έχουμε στην Αντίκυρα τον Περιφερειάρχη Φάνη Σπανό και να υπογράψουμε την
προγραμματική σύμβαση για ένα από τα πιο σημαντικά έργα που θα γίνουν αυτή την περίοδο
στο Δήμο μας.
»Είναι το έργο της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης, που θα λύσει το μεγαλύτερο
πρόβλημα της Αντίκυρας. Επί 12 χρόνια καμία δημοτική αρχή δεν είχε αναλάβει να κάνει αυτό
το έργο. Εμείς κάναμε τη μελέτη και βρήκαμε τον Περιφερειάρχη που μας υποσχέθηκε κάτι
και το υλοποίησε. Ευελπιστούμε να έχει τελειώσει το έργο μέχρι το τέλος της θητείας.
»Η συμβολή της Περιφέρειας στο Δήμο μας είναι στοχευμένη με το έργο ύδρευσης στην
Αντίκυρα, με το έργο οδικής ασφάλειας στην Αράχωβα και με τη δημιουργία Μουσείου
Ναζισμού στο Δίστομο. Μια κίνηση με τεράστιο συμβολισμό».

