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Ανακοίνωση σηµαντικών παρεµβάσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας από 

τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κλέαρχο Περγαντά 

 

Σήµερα ηµέρα Πέµπτη 5 Ιουλίου 2012 ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Κλέαρχος 

Περγαντάς στα πλαίσια επίσκεψης στους ∆ελφούς αναφέρθηκε στην πρόοδο έργων του 

ΕΣΠΑ, που υλοποιούνται τόσο στον χώρο των ∆ελφών όσο και στην  Περιφερειακή Ενότητα 

Φωκίδας.  

Αναλυτικότερα, επεσήµανε: «Όπως σε όλη τη Στερεά Ελλάδα, έτσι και στη Φωκίδα αυτή τη 

στιγµή βρίσκεται σε εξέλιξη ένας σηµαντικός αριθµός έργων σε όλους σχεδόν τους τοµείς. 

Έτσι, στον αρχαιολογικό χώρο των ∆ελφών βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα: “Αναβάθµιση και 

επέκταση υπάρχοντος συστήµατος πυρόσβεσης αρχαιολογικού χώρου ∆ελφών”, και  

“Εξασφάλιση αρχαιολογικού χώρου ∆ελφών, κατασκευή µεταλλικού τοίχου ανάσχεσης” 

συνολικού προϋπολογισµού 2,5 εκ. €, και τα οποία αποτελούν σηµαντικότατες παρεµβάσεις  

τόσο για την ασφάλεια όσο και για την πολιτιστική και τουριστική αξιοποίηση του διεθνούς 

αυτού αρχαιολογικού χώρου. Ταυτόχρονα, γίνεται η αξιολόγηση της πρότασης µε τίτλο: 

“Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου ∆ελφών”, προϋπολογισµού 600 χιλ. €.  

Παράλληλα, για την τουριστική αξιοποίηση έχει ολοκληρωθεί η υπογραφή της σύµβασης του 

έργου “ Εκσυγχρονισµός Αναβατήρων Χιονοδροµικού Κέντρου Παρνασσού”, προϋπολογισµού 

15, 3 εκατ. €. Τέλος, έχει ολοκληρωθεί η δηµόσια διαβούλευση της ∆ιακήρυξης διεθνούς 

διαγωνισµού για την ανάδειξη Στρατηγικού Επενδυτή, για την εκπόνηση µελέτης, την 

κατασκευή και τη χρηµατοδότηση υπολειποµένων έργων τουριστικού λιµένα Ιτέας, ο οποίος 

θα αναλάβει την εκµετάλλευση, λειτουργία και συντήρηση του Λιµένα για 25 χρόνια. 



Επιπλέον, σηµαντικές παρεµβάσεις γίνονται στον τοµέα των µεταφορών. Εξελίσσεται µε 

ταχύτατους ρυθµούς η κατασκευή της Ε. Ο. Άµφισσας – Λιδορικίου από την Αγία Ευθυµία ως 

τις νέες  φυλακές του Μαλανδρίνου, µε 11,5 εκ. € από το ΕΣΠΑ. Επιπλέον, ολοκληρώνεται ο 

δρόµος Αθανάσιος ∆ιάκος – Καστριώτισσα, προϋπολογισµού 1,3 εκ. €. Ταυτόχρονα, 

ολοκληρώνονται οι µελέτες για την άµεση δηµοπράτηση του δρόµου «Ιτέα - Γαλαξίδι», 

προϋπολογισµού 50 εκ. €. 

Το έργο του “παραλίµνιου αγωγού λυµάτων Μόρνου”, προϋπολογισµού 17 εκ. € βρίσκεται 

στη φάση της ολοκλήρωσης της µελέτης και αναµένεται άµεσα η δηµοπράτησή του. 

Στον πρωτογενή τοµέα, εξελίσσεται το έργο: “Άρδευση Ελαιώνα”, προϋπολογισµού 20,3 εκ. 

€, ενταγµένο στο Πρόγραµµα “Αλέξανδρος Μπαλτατζής”. Εκτελούνται τοπογραφικές εργασίες 

αποτύπωσης για τη µελέτη εφαρµογής του έργου. 

Αυτές τις µέρες υπογράφεται η σύµβαση για το έργο της αποπεράτωσης κτιριακών 

εγκαταστάσεων παραρτήµατος του ΤΕΙ Λαµίας στην Άµφισσα µε προϋπολογισµό 7,1  εκ. €. 

Επίσης, έχουν ενταχθεί 8 έργα αποκατάστασης ΧΑ∆Α συνολικού προϋπολογισµού 1,55 εκ. €. 

Τα 6 έργα αποκατάστασης έχουν ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί (Παρνασσός, Τολοφώνας, 

Γαλαξίδι, Βαρδούσια, Λιδωρίκι, Καλλιέων). Ένα έργο βρίσκεται στην φάση υλοποίησης 

(∆ελφοί) και  ένα έργο βρίσκεται σε διαδικασία δηµοπράτησης (∆εσφίνα, Άµφισσα, Γαλαξίδι).  

Στον τοµέα των υδρεύσεων έχουν ενταχθεί 3 έργα συνολικού προϋπολογισµού 2 εκ. €, από 

τα οποία δύο βρίσκονται σε διαδικασία δηµοπράτησης (Τολοφώνας, Ιτέα) ενώ σε διαδικασία 

υλοποίησης βρίσκεται η ύδρευση της Άµφισσας. 

Στον τοµέα χωροταξίας έχουν ενταχθεί 4 έργα συνολικού προϋπολογισµού 591 χιλ. € και 

συγκεκριµένα το ΓΠΣ Ιτέας και τα ΣΧΟΟΑΠ Γαλαξιδίου, Παρνασσού και Καλλιέων». 
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