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ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση. 
 
 
 Αγαπητοί φίλοι, 
 
 Με την ανάληψη των καθηκόντων σας, επιτρέψτε µου να σας ενηµερώσω, για δηµοτικά έργα, 
που έχουν χρηµατοδοτηθεί, κάποια από τα οποία, έχουν δηµοπρατηθεί ή θα δηµοπρατηθούν, και θα 
κατασκευαστούν στο άµεσο µέλλον από το νέο Δηµοτικό Συµβούλιο. 
 Θεωρείστε παρακαλώ, ότι οι χρηµατοδοτήσεις των έργων που αναφέρονται παρακάτω, έγιναν 
κύρια από χρηµατοδοτήσεις Υπουργείων και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, µετά από αιτήµατα του 
Δήµου Αµφίκλειας – Ελάτειας.  
 
 Στα έργα Leader συµπεριλαµβάνεται, η ασφαλτόστρωση δρόµων Ελάτειας στο βόρειο τµήµα της. 
  

Ακόµη: 
 
� Στην Κάτω Τιθορέα, η ασφαλτόστρωση της οδού Θερµοπυλών. 
� Επίσης, η διαµόρφωση του κινηµατογράφου Καρανάσιου, ως πνευµατικού κέντρου.  

 � Στην Τιθορέα – Βελίτσα, η ασφαλτόστρωση ανατολικού τµήµατος του κεντρικού δρόµου.  
 � Στην Αµφίκλεια, ο περιφερειακός δρόµος Αµφίκλειας, στο δυτικό του µέρος εξ ολοκλήρου, 
ασφαλτόστρωση και τοιχία προστασίας. 
 � Στον Παλιό Εθνικό δρόµο συνεχίζεται ο κυκλικός κόµβος της Αµφίκλειας και υπόλοιπα του 
δρόµου Μπράλου – Αγίας Παρασκευής και πέραν αυτής.  
 � Για τη σιδηροδροµική γραµµή Αµφίκλειας – Λιανοκλαδίου έχουν κατατεθεί όλα τα έγγραφα, 
µηκοτοµή και λοιπά, ώστε να χαρακτηριστεί νεότερο µνηµείο. 
 � Στην Ελάτεια έχουν δηµοπρατηθεί οι περιφράξεις Λυκείου – Γυµνασίου και Δηµοτικού σχολείου.  
 � Στην Δρυµαία, η επανακατασκευή του παλιού Δηµοτικού σχολείου. 
 � Στο Μπράλο και το Ζέλι, επανακατασκευή τµηµάτων εσωτερικής ύδρευσης. 
 � Στην Κάτω Τιθορέα, η κατασκευή του γηπέδου µπασκετ, στο Λύκειο της Πόλης. 
 � Ο εξωτερικός αγωγός Αµφίκλειας – Δρυµαίας, έχει µελετηθεί και χρηµατοδοτηθεί. 

� Στην Τιθορέα – Βελίτσα, ο φράκτης προστασίας από τα βράχια έχει δηµοπρατηθεί και ήδη το 
συµφωνητικό εγκρίθηκε από το ελεγκτικό συνέδριο. 

� Στο Τιθρώνιο µελετάται η νέα υδρευτική γεώτρηση. 
� Το πεσµένο τρανό γεφύρι µελετάται και έχει χρηµατοδοτηθεί στο σύνολο της επισκευής του, µε 

ποσό άνω του µισού εκατοµµυρίου. 
� Ο βιολογικός καθαρισµός της Αµφίκλειας, ήδη είναι έτοιµος προς δηµοπράτηση. 



� Υπάρχει η χρηµατοδότηση και οι µελέτες για τις παιδικές χαρές του Δήµου. 
� Έχει γίνει χρηµατοδότηση και µελέτες για φορτηγό αυτοκίνητο και κλαδο - θρυµµατιστή. 
� Υπάρχουν οι µελέτες και οι χρηµατοδοτήσεις όλων των παιδικών σταθµών. 
� Έχουν δηµοπρατηθεί επίσης ο περιφερειακός δρόµος Μόδι – Ρεγγίνι καθώς επίσης και η 

επανακατασκευή της γέφυρας ΠΕΟ Τιθορέας – Μοδίου. 
 
Καλό είναι επίσης να γνωρίζεται ότι τα αποθέµατα του Δήµου υπερβαίνουν τα 2.000.000 € και τα 

χρέη του Δήµου, (ΔΕΗ, αγορά οικοπέδων στην Ελάτεια και το δάνειο ΔΕΥΑΕΤ) , έχουν σχεδόν 
αποπληρωθεί. 

 
Πιστεύω ότι αυτά αποτελούν ένα σύνολο έργων, που µε την κατασκευή τους ουσιαστικά, η νέα 

δηµοτική αρχή, θα παρουσιάσει τεράστιο κατασκευαστικό έργο, το οποίο είναι πανέτοιµο.  
 
Θα είµαι στη διάθεσή σας, για όποια πληροφορία θέλετε, για το σύνολο των έργων και 

προβληµάτων που σας κληρονοµώ. 
 
Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. 

 
 
                                                    

Με τιµή, 
Ο Δήµαρχος Αµφίκλειας-Ελάτειας 

 
 

Γώγος Γεώργιος 


