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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κλέαρχος Περγαντάς, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας : «Ξεκινάµε άµεσα την
πλήρη κατασκευή και ολοκλήρωση του οδικού άξονα Θίσβη – Κανάβαρι, µήκους
37 χιλιοµέτρων και συνολικού προϋπολογισµού 35.106.000 € από το ΕΣΠΑ»

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς και ο ανάδοχος του έργου,
υπέγραψαν στις 22 Μαρτίου, την σύµβαση µεταξύ Περιφέρειας και εργολήπτριας επιχείρησης
για την κατασκευή του δρόµου έργο µε πλήρη τίτλο «Κατασκευή οδού Κανάβαρι –
∆ιασταύρωση Θεσπιών – ∆οµβραίνα – Θίσβη – Πρόδροµος (µε παράκαµψη ∆οµβραίνας) –
Β΄φάση. Το έργο είναι ενταγµένο και χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ – Πρόγραµµα της
Στερεάς Ελλάδας, µε συνολικό προϋπολογισµό 35.106.000 €, υλοποιείται δε από τις τεχνικές
υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

Όπως είναι γνωστό, ο οδικός άξονας Θίσβη – Κανάβαρι, µήκους 37 χιλιοµέτρων, είχε
ξεκινήσει να υλοποιείται µε χρηµατοδότηση του Γ΄ΚΠΣ, από το οποίο παραδόθηκαν σε
κυκλοφορία τα 18 χιλιόµετρα από τον Πρόδροµο έως τη διασταύρωση Νεοχωρίου (κόµβος
Αλιάρτου – Ξηρονοµής)).
Το έργο αποτελεί «έργο – γέφυρα» του ΕΣΠΑ, και µετά την επανένταξή του στο πρόγραµµα,
στο τέλους του Ιουνίου του 2011, προχώρησαν τάχιστα οι διαδικασίες επαναδηµοπράτησης
του υπολειπόµενου τµήµατος, προϋπολογισµού 25.800.000 €, προκειµένου να ολοκληρωθεί
το φυσικό του αντικείµενο, που προβλέπει :

-

Την πλήρη κατασκευή 19 χιλιοµέτρων από τη διασταύρωση του Νεοχωρίου (κόµβος
Αλιάρτου - Ξηρονοµής) έως το Κανάβαρι, µέσω νέας γέφυρας στο κανάλι του
Μόρνου.

-

Την ολοκλήρωση µε τελικές στρώσεις κυκλοφορίας των ήδη παραδοθέντων 18
χιλιοµέτρων.

Πρόκειται συνεπώς για την πλήρη υλοποίηση του αυτοκινητόδροµου Θίσβη – Κανάβαρι, ενός
έργου µε ιδιαίτερη σηµασία για το νότιο τµήµα της Βοιωτίας, που αποκτά πλέον έναν
σύγχρονο και µε ασφαλείς συνθήκες κυκλοφορίας, οδικό άξονα, πλάτους οδοστρώµατος 11,5
µέτρων.

Οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, λαµβάνοντας υπόψη τη διευκόλυνση της
κυκλοφορίας στην περιοχή, ειδικά τους θερινούς – τουριστικούς µήνες και προκειµένου να
εξασφαλιστεί η ευχέρεια της πρόσβασης στους παραλιακούς οικισµούς, έχουν θέσει
αποκλειστικές προθεσµίες για την εξέλιξη του έργου και συγκεκριµένα :
-

Σε δύο µήνες από την υπογραφή της σύµβασης να έχει ολοκληρωθεί το ηµιτελές
τµήµα από τη διασταύρωση Νεοχωρίου (κόµβος Αλιάρτου – Ξηρονοµής) µέχρι τον
κόµβο Ελλοπίας, µέσω της νέας γέφυρας του Μόρνου, συντοµεύοντας κατά πολύ την
πρόσβαση, που σήµερα γίνεται µε παρακάµψεις.

-

Σε τέσσερις µήνες να έχει ολοκληρωθεί πλήρως το τµήµα από τον Πρόδροµο έως τον
κόµβο της Ελλοπίας (22 χιλιόµετρα) µε δεύτερη στρώση ασφαλτοτάπητα.

«Υπογράψαµε τη σύµβαση και προχωρούµε ολοταχώς στην ολοκλήρωση του µεγάλου οδικού
άξονα Θίσβη – Κανάβαρι, συνολικού προϋπολογισµού 35.106.000 €», επισηµαίνει ο
Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς, τονίζοντας : «Πρόκειται για ένα πραγµατικά µεγάλο
έργο : από άποψης προϋπολογισµού, από άποψης τεχνικών χαρακτηριστικών και από άποψης
αναπτυξιακής σηµασίας για ένα µεγάλο τµήµα της νότιας πλευράς της Βοιωτίας.
Είναι ένα έργο το οποίο ξεκινήσαµε και προχωρήσαµε στη διάρκεια της Νοµαρχιακής µας
θητείας από το Γ΄ΚΠΣ και χρειάστηκε να ενεργοποιήσουµε µεγάλη επιµονή και προσπάθεια,
να ξεπεράσουµε πολλές δυσκολίες και να καταφέρουµε τελικά να εξασφαλίσουµε τη
χρηµατοδότησή του και τη συνέχισή του ως έργο – γέφυρα του ΕΣΠΑ.
Ξεκινάµε λοιπόν τις εργασίες πλήρους κατασκευής ενός σύγχρονου αυτοκινητόδροµου, που
µε την ολοκλήρωσή του, διευκολύνει την πρόσβαση στις νότιες παραλίες της Βοιωτίας προς
την πλευρά του Κορινθιακού (Αλυκή, Άγιος Νικόλαος, Σαράντι), βελτιώνει την
προσπελασιµότητα µεταξύ πολλών οικισµών (Πρόδροµος, Θίσβη, ∆οµβραίνα, Ξηρονοµή,
Νεοχώρι – Άσκρη –Αλίαρτος, Θεσπιές, Θήβα), αίρει την αποµόνωση και δηµιουργεί νέες
προϋποθέσεις για όλη την οικονοµική, κοινωνική και τουριστική ανάπτυξη µιας ευρείας
περιοχής της Νότιας και Ανατολικής Βοιωτίας.

Συνεπείς στις δεσµεύσεις µας, ανταποκρινόµαστε σε ένα µεγάλο αίτηµα των κατοίκων και
των φορέων της περιοχής, και αξιοποιούµε τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, για να κάνουµε έργα
σηµαντικά, χρήσιµα και αναγκαία για τον τόπο µας και την κοινωνία».
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