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Ξεκινά η κατασκευή γέφυρας στην Φθιώτιδα 
 
Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κώστα Μπακογιάννη, η σύµβαση για την 
κατασκευή της γέφυρας στον Ίναχο, στον επαρχιακό δρόµο µεταξύ Περιβολίου-Μαρµάρων.  
  
Πρόκειται για ένα σηµαντικό έργο, προϋπολογισµού 2 εκατ. ευρώ, που δίνει λύση στο πολύ 
σοβαρό πρόβληµα του οδικού αποκλεισµού µεγάλου τµήµατος της ∆υτικής Φθιώτιδας και 
αποκαθιστά την ασφάλεια των µετακινήσεων των διερχοµένων, µετά την καταστροφή της 
παλαιάς γέφυρας, τον Φεβρουάριο του 2015. Η νέα γέφυρα, πιστοποιηµένων προδιαγραφών, 
αναµένεται να βελτιώσει ουσιαστικά τις κυκλοφοριακές συνθήκες στην περιοχή, αλλά και να 
επανασυνδέσει τις αποκοµµένες τοπικές κοινότητες και τους οικισµούς του ∆ήµου Μακρακώµης 
µε την Εθνική Οδό Λαµίας-Καρπενησίου και τον υπόλοιπο νοµό Φθιώτιδος. 
 
Για τη σηµαντική συµβολή της γέφυρας στη βελτίωση της κυκλοφορίας και την οδική 
ασφάλεια, µίλησε ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης ο οποίος τόνισε ότι πρόκειται για µία 
γέφυρα πλήρως εκσυγχρονισµένη που λύνει τεράστια προβλήµατα στις µετακινήσεις που 
αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι και οι αγρότες των περιοχών που θα εξυπηρετεί. 
 
«Η επισκευή και ο εκσυγχρονισµός των δρόµων µας σε ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα, είναι για 
εµάς το Α και το Ω. Βάλαµε κάτω όλα τα δεδοµένα και τις ανάγκες του οδικού µας δικτύου και 
αποφασίσαµε ότι ένας από τους βασικούς στόχους, ως περιφερειακής αρχής, θα πρέπει να είναι 
να εξασφαλίσουµε και το τελευταίο ευρώ για να δηµιουργήσουµε ασφαλείς δρόµους και να 
κάνουµε έργα στην κατεύθυνση αυτή. Με πολύ προσεκτικές κινήσεις, κάθε µέρα µελετάµε, 
σχεδιάζουµε και διεκδικούµε τα χρήµατα για να κάνουµε παρεµβάσεις στο οδικό µας δίκτυο. Ο 
λόγος που µπορούµε και απορροφούµε τα χρήµατα για τέτοιου είδους έργα, αφορά στο ό,τι 
κάνουµε πολύ σοβαρή δουλειά στην τεκµηρίωση και τον σχεδιασµό, ενώ ταυτόχρονα οι 
υπηρεσίες µας ανταποκρίνονται άµεσα στις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν. Έτσι µας δίνεται 
η ευκαιρία να λύνουµε µεγάλα προβλήµατα στις µετακινήσεις και να κάνουµε την Στερεά 
Ελλάδα προσβάσιµη σε όλη τη χώρα, ακόµη και σε σηµεία που ήταν αποκλεισµένη. Είναι αστείο 
να διαφηµίζεις επί χρόνια τον τόπο σου, να προσκαλείς τουρίστες να τον επισκεφτούν και να 
µην µπορείς να τους υποδεχθείς. Αυτό κάνουµε, αλλάζουµε τις συνθήκες για να υποδεχθούµε 
κόσµο, µα πάνω απ’ όλα λύνουµε και τα ουσιαστικά προβλήµατα στις καθηµερινές µετακινήσεις 
των κατοίκων και των επαγγελµατιών». 
 
 
 
 
 


