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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά εντάχθηκε 

και συγχρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ το έργο «Κατασκευή νέου τροφοδοτικού 

αγωγού ύδρευσης Λαµίας από πηγές Γοργοποτάµου», συνολικού προϋπολογισµού 

11.961.000 €. 

 

Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχο Περγαντά, παρουσία του 

∆ηµάρχου Λαµιέων και των Αντιπεριφερειαρχών, η απόφαση ένταξης του έργου «Κατασκευή 

νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαµίας από πηγές Γοργοποτάµου» , που 

συγχρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας και πρόκειται να 

υλοποιηθεί από τη ∆ΕΥΑ Λαµίας. 

 

Πρόκειται για ένα πολύ σηµαντικό και µεγάλο έργο τόσο από πλευράς φυσικού, όσο και 

οικονοµικού αντικειµένου, που αναβαθµίζει τις συνθήκες ύδρευσης στην ευρύτερη περιοχή 

της Λαµίας και συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας. 

Συνολικά πρόκειται να κατασκευαστούν 32,6 χιλιόµετρα δικτύου ύδρευσης σε περιοχές του 

∆ήµου Λαµίας, µαζί µε τα απαραίτητα τεχνικά και λειτουργικά έργα, και συγκεκριµένα : 

 

1. Κατασκευή του κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης της Λαµίας από τις πηγές 

του Γοργοποτάµου, σε συνολικό µήκος 10,3 χιλιόµετρα και κεντρικής δεξαµενής 

χωρητικότητας 2.500 κυβικών µέτρων, καθώς και σύστηµα ελέγχου του δικτύου. 

2. Κατασκευή τροφοδοτικών αγωγών ύδρευσης στις περιοχές Ροδίτσας, Μεγάλης 

Βρύσης, Αγίας Παρασκευής, Βιοµηχανικής Περιοχής Κόµµατος, Φραντζή, Κασταλέξη, 

Λυγαριάς, Αφράτης, Ευρυτάνων σε συνολικό µήκος 21,2 χιλιοµέτρων και 

τροφοδοτικού αγωγού στη Λαµία µήκους 1,1 χιλιοµέτρων. Επιπλέον στο δίκτυο θα 

γίνει τοποθέτηση συσκευών ελέγχου και τηλεελέγχου. 



 

«Μια ευρεία περιοχή του ∆ήµου Λαµίας, αποκτά ένα σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης, ποσοτικά 

επαρκές και ποιοτικά ασφαλές» τονίζει ο  Περιφερειάρχης  Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος 

Περγαντάς. «Εµείς διαθέτουµε από το πρόγραµµά µας του ΕΣΠΑ 8,77 εκ €, 

συγχρηµατοδοτώντας κατά ένα πολύ µεγάλο µέρος, αυτό το σηµαντικό έργο για το ∆ήµο 

Λαµίας, που ο συνολικός του προϋπολογισµός ανέρχεται στα 11,96 εκ. €. Προτεραιότητά µας 

είναι η στενή και αποτελεσµατική συνεργασία µε την πρωτοβάθµια Αυτοδιοίκηση και η 

ένταξη και χρηµατοδότηση ώριµων προτάσεων, µε τελικό στόχο την υλοποίηση έργων που 

ικανοποιούν ανάγκες της κοινωνίας και αναβαθµίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. 

∆ίνουµε ιδιαίτερη σηµασία σε υποδοµές περιβάλλοντος, που µπορούν να συµβάλλουν στην 

προστασία των φυσικών πόρων και στη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας.  

Σήµερα δίνουµε µια σηµαντική δυνατότητα στο ∆ήµο της Λαµίας να προχωρήσει στις 

διαδικασίες για την κατασκευή ενός µεγάλου και σύγχρονου δικτύου ύδρευσης που θα 

βελτιώσει τις συνθήκες παροχής πόσιµου νερού σε πολλές περιοχές του Καλλικρατικού 

∆ήµου, αποδίδοντας βασικά κοινωνικά αγαθά στους πολίτες.» 
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