
 

  

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
  

Λαµία, 3 Νοεµβρίου 2016 

 
 
Επίσκεψη Μπακογιάννη στη ∆υτική Φθιώτιδα 
 

Την Σπερχειάδα και τη Μακρακώµη Φθιώτιδας επισκέφθηκε σήµερα ο Περιφερειάρχης 
Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης, συνοδευόµενος από τον Αντιπεριφερειάρχη 
ΠΕ Φθιώτιδας, Ευθύµιο Καραΐσκο, αντιπεριφερειάρχες και περιφερειακούς συµβούλους, 
για την παρακολούθηση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, στη ∆υτική Φθιώτιδα. 
 
Ο κ. Μπακογιάννης, συναντήθηκε µε τον ∆ήµαρχο κ. Ε. Παπαευθυµίου και 
ενηµερώθηκε από υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας για την πορεία των 
παρακάτω έργων, συνολικού προϋπολογισµού 65.590.000 ευρώ: 
 
 

• ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ  ΕΟ ΛΑΜΙΑΣ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΑΠΟ 
ΕΞΟ∆Ο ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΕΩΣ ΕΞΟ∆Ο ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ Π/Υ 25.000.000,00 € 

 
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΜΕ 

∆ΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ Π/Υ 
150.000,00 € 

 
• ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΑΡ∆ΙΚΙ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΟΞΥΑ Π/Υ 5.000.000,00 €  

 
• ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

Π/Υ 500.000,00 €   
 

• ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ 18 ΠΥΡΓΟΣ – ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ Π/Υ 
100.000,00 €  

 
• ΓΕΦΥΡΑ ΙΝΑΧΟΥ Π/Υ 2.000.000,00 €  

 
• Α∆ΡΕΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Π/Υ 

27.000.000,00 € 
 
Ο κ. Μπακογιάννης είχε επίσης  την ευκαιρία να συνοµιλήσει µε τους κατοίκους της 
περιοχής για τις ανάγκες, τα προβλήµατα και τα υπόλοιπα έργα που πρέπει να 
δροµολογηθούν, ενώ στις δηλώσεις του, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο προσφάτως 



συµβασιοποιηµένο έργο της αποκατάστασης ζηµιών αλλά και των παρεµβάσεων για την 
βελτίωση του οδικού δικτύου, προϋπολογισµού 500.000 ευρώ, το οποίο ξεκινά άµεσα.  
 
 «Σήµερα µίλησα µε πολλούς κατοίκους και επαγγελµατίες της Σπερχειάδας και της 
Μακρακώµης. Μέσα σε αυτό το προβληµατικό περιβάλλον που ζούµε όλοι µας, 
οφείλουµε τουλάχιστον να κάνουµε αυτά που πρέπει για να αναβαθµίσουµε την 
καθηµερινότητα στις γειτονιές που ζούµε, στις πόλεις που µεγαλώνουν τα παιδιά µας 
και στους δρόµους που κινούµαστε. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται όλα τα έργα 
που ξεκινάµε, υλοποιούµε  ή προσπαθούµε να εξασφαλίσουµε τη χρηµατοδότησή τους. 
Στη Φθιώτιδα έχουµε πολλή δουλειά να κάνουµε, αλλά έχουµε ξεκινήσει ήδη και 
προχωρούµε για να λύσουµε βασικά προβλήµατα» τόνισε, µεταξύ άλλων, ο κ. 
Μπακογιάννης.  
 
 
 
 


