
 

  

 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
  

Λαµία, 14 ∆εκεµβρίου 2016 

 
 
6 νέα µεγάλα έργα στην Στερεά Ελλάδα µε προϋπολογισµό 8,1 εκατ. ευρώ 
 
 
Την ένταξη έξι σηµαντικών έργων υποδοµής, προϋπολογισµού 8.100.000 ευρώ, στο 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ανακοίνωσε σήµερα στο Περιφερειακό Συµβούλιο ο 
Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης.  Πρόκειται για έργα που στοχεύουν στην τουριστική 
ανάπτυξη, την ασφάλεια των µετακινήσεων, αλλά και την ενίσχυση των δοµών πρόνοιας. Αυτές 
οι ουσιαστικές παρεµβάσεις, που εντάσσονται στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, 
περιλαµβάνονται στο πλαίσιο των, συνολικά, 41 νέων έργων και µελετών της Περιφέρειας µε 
προϋπολογισµό 35.673.57,76  Ευρώ για το 2016.  
 
Τα 6 νέα έργα:  
 
1)  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΓΛΥΦΑΣ µε προϋπολογισµό 2εκατ. Ευρώ 
  
Επέκταση λιµένα Γλύφας σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές µε σκοπό την διευκόλυνση 
διακίνησης εµπορευµάτων. 
- ∆ηµιουργία ενιαίου µετώπου µήκους 100µ. για ταυτόχρονη εξυπηρέτηση τεσσάρων σκαφών. 
- ∆ηµιουργία επαρκούς χερσαίου χώρου ο οποίος να µπορεί να απορροφήσει τον κυκλοφοριακό 
φόρτο και τους ελιγµούς των οχηµάτων κατά την αποβίβαση και επιβίβαση τους στα 
οχηµαταγωγά.  
- ∆ηµιουργία θέσεων στάθµευσης και θέσεων αναµονής οχηµάτων. 
- Εξοπλισµός του λιµένα µε την απαιτούµενη υποδοµή. 
- Πρόβλεψη χώρου για την µελλοντική κατασκευή κτιρίου που θα στεγάσει τις υπηρεσίες του 
λιµένα καθώς και τους χώρους εξυπηρέτησης επιβατών. 
 
2) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΩΤΟΥ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΛΙΚΗΣ µε προϋπολογισµό 2.433.000,00 € 
 
Το Νέο πλωτό Αντλιοστάσιο το οποίο θα αποτελέσει αντικείµενο της συστηθεισόµενης 
εργολαβίας προς αποκατάσταση της λειτουργίας του, σήµερα ευρίσκεται µετατοπισµένο 
εκατοντάδες µέτρα από την κανονική του θέση και προσαραγµένο στην όχθη της λίµνης και 
συγκεκριµένα επικαθήµενο στο κανάλι εκ beton µεταφοράς νερού. Τελευταίο έτος χρήσης και 
λειτουργίας του αντλιοστασίου ήταν το έτος 2009 ή το 2010. Έκτοτε δεν χρησιµοποιήθηκε 
διότι τα ακόλουθα έτη ήταν µε υψηλή υδροφορία και η στάθµη της λίµνης σε υψηλά επίπεδα, 
οπότε το χερσαίο αντλιοστάσιο λειτουργούσε αυτόνοµα και χωρίς υποβοήθηση από τα πλωτά. 



Λόγω της αχρησίας και ουδεµίας επεµβατικής προσπάθειας συντήρησης για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα (στην πραγµατικότητα εγκατάλειψή του), το αντλιοστάσιο ουσιαστικά ευρίσκεται σε 
κατάσταση παροπλισµού και πάσχει σε όλη την έκτασή του. 
 
 
3)ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ – 
ΚΑΣΤΡΙ µε προϋπολογισµό  2.600.000,00 € 
  
Η προτεινόµενη µελέτη περιλαµβάνει την εκπόνηση τοπογραφικών εργασιών, µελέτη οδοποιίας, 
γεωλογική µελέτη, µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γεωτεχνική µελέτη, υδραυλική 
µελέτη, στατική µελέτη καθώς και µελέτη Κτηµατολογίου. Προβλέπεται η αύξηση του επιπέδου 
της ασφάλειας της κυκλοφορίας αλλά και των κυκλοφοριακών συνθηκών της Ε.Ο., ειδικά στο 
µελετώµενο τµήµα το οποίο αποτελεί και το πλέον νευραλγικό τµήµα της οδού καθόσον η 
γεωµετρία και το ανάγλυφο επιτρέπουν την υπερβολική αύξηση ταχυτήτων για τον δεδοµένο 
µεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο. 
 

4) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΛΕΫ ΕΠΙ TOY ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΡΙΟΥ Ν.ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ µε προϋπολογισµό 230.000 ευρώ 

Προβλέπεται η κατασκευή νέας γέφυρας τύπου Μπέλεϋ επί του Σπερχειού ποταµού στην 

περιοχή Καστρίου Ν. Φθιώτιδας. Επίσης προβλέπονται οι εργασίες τοπικού καθαρισµού της κοίτης 

του Σπερχειού ποταµού και µικρής κλίµακας επεµβάσεις για την κατασκευή των προσβάσεων από 

και προς τη γέφυρα και την σύνδεσή τους µε υφιστάµενη αγροτική οδό.  
 
 
5) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TOY ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΠΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΛΕΣΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
προυπολογισµού 400.000,00 € 
 
Προµήθεια και εγκατάσταση Εξοπλισµού εστίασης. Προµήθεια επαγγελµατικών πλυντηρίων για 
ρούχα και σεντόνια. Προµήθεια συµπληρωµατικού εξοπλισµού - ιατρικού και Φυσιοθεραπείας - 
λειτουργίας του Κέντρου. Συµπλήρωση υφιστάµενου βασικού εξοπλισµού µε πρόσθετες αναγκαίες 
συσκευές.  
 
6) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ  ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΣΥΛΛΑ ΣΤΟΝ 
ΟΡΧΟΜΕΝΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ προυπολογισµού 
437.000,00 € 
 
Προβλέπεται να υλοποιηθούν δράσεις για τη στάση των αυτοκινήτων, την διαµόρφωση κατάλληλων 
φυτεύσεων κυρίως µε καλαµιώνες περιµετρικά της απαλλοτριωµένης έκτασης, καθώς και µε διάσπαρτα 
δέντρα για την παροχή σκιάς στους επισκέπτες, την κατασκευή πληροφοριακών πινακίδων, την 
κατασκευή δικτύου µονοπατιών γύρω από το αναστηλωµένο µνηµείο, ώστε να είναι εφικτή η περιµετρική  
κίνηση των επισκεπτών, η κατασκευή περιµετρικά του µνηµείου µιας επιφάνειας, ώστε να είναι εφικτή η 
θέασή του χωρίς να είναι απαραίτητη η συνεχής κοπή της αυτοφυούς βλάστησης, καθώς και η κατασκευή 
καθιστικών, ώστε να υπάρχει ικανός χώρος στάσης για µια οµάδα επισκεπτών.  
 
Μετά την ψήφιση της ένταξης των έργων στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων από το 
Περιφερειακό Συµβούλιο, ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης, στις δηλώσεις του, τόνισε 
ότι αισθάνεται υπερήφανος που το 2016 «κλείνει» µε 41 έργα που δίνουν λύσεις σε χρόνια 
προβλήµατα της Περιφέρειας, αλλά και δηµιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και προόδου. 
«Κινούµαστε σε δύο άξονες, ο πρώτος είναι αυτός που περιλαµβάνει την επίλυση σηµαντικών 
προβληµάτων, τόσο στην καθηµερινότητα, όσο και στις υποδοµές ολόκληρης της Στερεάς 



 

Ελλάδας και ο δεύτερος είναι αυτός που προβλέπει το σχέδιό µας για τη δηµιουργία θέσεων 
εργασίας, σε µία περίοδο καλπάζουσας ανεργίας, και των συνθηκών εκείνων που θα µας 
επιτρέψουν να αυξήσουµε έσοδα και να ενισχύσουµε την  εξωστρέφεια και την 
επιχειρηµατικότητα. Παράλληλα, µε αυτές τις προσπάθειες, παλεύουµε καθηµερινά για να 
ανακουφίσουµε όσους έχουν ανάγκη µε υποστήριξη σε αυτούς τους τοµείς» είπε 
χαρακτηριστικά ο κ. Μπακογιάννης. 
 
 


