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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

Έργα ύδρευσης και αγροτικής οδοποιίας 
στο στάδιο της υλοποίησης 

 
Προγραμματικές συμβάσεις για την υλοποίηση έργων αγροτικής οδοποιίας και ύδρευσης 
συνυπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και η Δήμαρχος Στυλίδας 

Βιργινία Στεργίου. 
 
Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν από τον Δήμο Στυλίδας με χρηματοδότηση της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, τα ακόλουθα έργα: 

 
❖ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (β΄φάση)», 

προϋπολογισμού 203.500 ευρώ. Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η επίστρωση 

αγροτικών οδών, η κατασκευή οδοστρωσίας και ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 

στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Λογγιτσίου της Δημοτικής Ενότητας Στυλίδας. 

 

❖ «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΥΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ», 

προϋπολογισμού 50.000 ευρώ. Σκοπός του έργου είναι η αντιμετώπιση των υδρευτικών 

αναγκών της Τοπικής Κοινότητας Άνυδρου. Η ερευνητική γεώτρηση θα ανορυχθεί σε 

παραχωρηθείσα ιδιωτική αγροτική έκταση και εφόσον διαπιστωθεί ικανοποιητική 

υδροφορία θα ολοκληρωθούν οι εργασίες με τις απαραίτητες σωληνώσεις και 

στεγανοποιήσεις.    

Μετά την υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας 
Φάνης Σπανός δήλωσε: «Ανταποκριθήκαμε στα αιτήματα τοπικών κοινωνιών του Δήμου 
Στυλίδας και χρηματοδοτήσαμε δυο σημαντικά έργα για τις ανάγκες ύδρευσης της Κοινότητας 
Άνυδρου και για τη βελτίωση του δικτύου αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή της Κοινότητας 
Λογγιτσίου. Συμπράξαμε με τη δημοτική αρχή και μετά την υπογραφή των προγραμματικών 
συμβάσεων αναμένουμε τη γρήγορη δημοπράτηση και την -όσο το δυνατόν ταχύτερη- 
κατασκευή των δύο έργων». 
 
Η Δήμαρχος Στυλίδας Βιργινία Στεργίου τόνισε: «Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος 
Στυλίδας ακόμη μια φορά αποδεικνύουν ότι βρίσκονται δίπλα στους δημότες και επιλύουν από 
κοινού ζητήματα που αιωρούνται για δεκαετίες, όπως μεταξύ αυτών είναι το δίκτυο της 
αγροτικής οδοποιίας της Κοινότητας Λογγιτσίου και η ανόρυξη γεώτρησης στην 
Κοινότητα Ανύδρου. 
 
»Η υλοποίηση αυτών των έργων μέσω των συγκεκριμένων προγραμματικών 
συμβάσεων, θα επιλύσουν σε μεγάλο βαθμό τα ζητήματα της ασφαλούς 
μετακίνησης και της ύδρευσης των συγκεκριμένων κοινοτήτων αλλά και της 
ευρύτερης περιοχής. Τα έργα για τα οποία δεσμευτήκαμε είναι καθ’ οδόν. Να 
σημειώσουμε ότι τόσο η σταδιακή βελτίωση του αγροτικού δικτύου, όσο και τα 
ζητήματα ύδρευσης και άρδευσης συνολικά αποτελούν δύο από τις πρωταρχικές 
μας προτεραιότητες». 


