
 
 

Πριν ακόμη την αυγή του 2017 ο Δήμος Φοινικαίων προχωράει σε μία σειρά 
δράσεων-αποφάσεων-πρωτοβουλιών που αφορούν τη βελτίωση των υποδομών του Δήμου, τη 
διαφάνεια και την ενημέρωση των πολιτών, και την προετοιμασία για τη νέα τουριστική σεζόν που 
ξεκινάει, ουσιαστικά, από το προσεχές Πάσχα. Ήδη, μέσα σε λιγότερο από 18 μήνες, και με άοκνες 
προσπάθειες και επιμονή όλων των στελεχών του Δήμου καταφέραμε να προμηθευτούμε 
μηχανήματα, όπως σκαπτικό μηχάνημα, φορτηγό φορτοεκφόρτωσης με γερανό και καλαθοφόρο 
όχημα.  
Παράλληλα, μέσα από τον προϋπολογισμό του Δήμου αλλά και την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων 
από τον κρατικό προϋπολογισμό, είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε σε μια σειρά επενδύσεων, που 
θα διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών και θα αλλάξουν την όψη των χωριών που 
απαρτίζουν το Δήμο μας. Συγκεκριμένα: 
 
• Αποφασίστηκε να επενδυθεί ένα σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού του Δήμου σε έργα 
οδοποιίας (συνολικά 1.000 m3 μπετόν). Τα έργα ξεκίνησαν στις 20 Δεκεμβρίου από το χωριό 
Πλάκα, Σοπίκι, Βαγγαλιάτι, Καισαράτι, Καλύβια και θα επεκταθούν σε όλα τα χωριά των πρώην 
επαρχιών Λιβαδειάς, Αλύκου, Μεσοποτάμου και Φοινίκης. Η απόκτηση μηχανημάτων από το 
Δήμο και η απασχόληση αποκλειστικά μηχανικών και εργαζόμενων του Δήμου στα εν λόγω έργα 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους των εργασιών έως και κατά 50% ενώ, η ποιότητα των 
δρόμων, θα προσεγγίζει τα σύγχρονα πρότυπα. 
Ασφαλώς είναι σε γνώση μας το γεγονός πως οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις δεν επαρκούν για την 
κάλυψη ολόκληρου του οδικού δικτύου των χωριών. Γι' αυτό, στα πλαίσια του περιορισμένου 
προϋπολογισμού, αποφασίστηκε οι παρεμβάσεις να γίνουν εξειδικευμένα σε σημεία μεγάλου 
ενδιαφέροντος (π.χ όπως και σε εκκλησίες, νεκροταφεία, σχολεία), σε σημεία αυξημένης κίνησης 
και σε σημεία δύσβατα και επικίνδυνα για πρόκληση ατυχημάτων. Οι παρεμβάσεις αυτές θα 
συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια. Με σκληρή δουλειά, μεθοδικότητα, επιμονή και σχέδιο, θα 
καταφέρουμε να υπερβούμε τα εμπόδια και την αδράνεια δυόμισι δεκαετιών, κάνοντας το οδικό 
δίκτυο του Δήμου μας σύγχρονο και λειτουργικό. 
• Στα σημεία και τους δρόμους που είναι αδύνατη η κάλυψή τους με μπετόν στην παρούσα 
φάση (χωματόδρομοι), τα συνεργεία του Δήμου θα προχωρούν σε τακτικά έργα συντήρησης ώστε 
να διευκολύνονται οι μετακινήσεις τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των πολυάριθμων 
επισκεπτών μας. 
• Καταφέραμε να εξασφαλίσουμε  με κρατική χρηματοδότηση έργα υποδομής όπως:  

- 1) Άξονας  Ντερμίσι – Μεμόραχη-Τσερκοβίτσα(Lot1 πρώτη φάση με ποσό το οποίο 
ανέρχεται στα 995 εκατομμύρια λεκ ≈ 730.000 ευρώ, έχουν υπογραφεί τα συμβόλαια οι 
εργασίες, των οποίων ξεκινούν στα μέσα Ιανουαρίου).  

- 2) Υδραγωγείο Μεμόραχης-Ντερμίσι-Ρουμαντζά (620 εκατομμύρια λεκ ≈ 460.000 ευρώ, 
έχουν υπογραφεί τα συμβόλαια οι εργασίες των οποίων ξεκινούν στα μέσα Ιανουαρίου).   

- 3)   Μαραφέντι-Αλύκο (708 εκατομμύρια λεκ ≈ 525.000 ευρώ).                 
- 4) Ποτιστικό Κανάλι ΚΚ2 (145 εκατομμύρια λεκ ≈ 100.000 ευρώ). Αξίζει να σημειωθεί  ότι 

τα δύο τελευταία έργα που προαναφέραμε έχουν και αυτά χρηματοδοτηθεί και αναμένονται 
οι διαδικασίες διαγωνισμού(δημοπρασία) στα μέσα Ιανουαρίου.  

- 5) Αναμένουμε να χρηματοδοτηθεί και το Πολιτιστικό Κέντρο Λιβαδειάς (το ποσό 
ανέρχεται στα 690 εκατομμύρια λεκ ≈ 510.000 ευρώ). 

• Από τις αρχές Ιανουαρίου ξεκινάμε παρεμβάσεις για τον φωτισμό των δρόμων και των 
κεντρικών πλατειών σε κάθε χωριό του Δήμου. Σε πολύ σύντομο διάστημα θα έχουμε ολοκληρώσει 
τα έργα, τα οποία κυριολεκτικά θα αλλάξουν την όψη όλων των χωριών, βοηθώντας παράλληλα 
στη δημιουργία αισθήματος ασφάλειας – κυρίως για τους μόνιμα διαμένοντες. 



Ταυτοχρόνως, βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία και πιέζουμε την Κρατική Επιχείρηση 
Ηλεκτρισμού να επιδιορθώσει τις βλάβες και να αλλάξει τους μετασχηματιστές σε διάφορα χωριά, 
ώστε να μην παρατηρούνται διακοπές ρεύματος. 
 
Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε και τα έργα για την ανάδειξη και προστασία του 
αρχαιολογικού χώρου της Φοινίκης, τις παρεμβάσεις για τη σήμανση των δρόμων, τις βελτιώσεις 
στις υποδομές των σχολικών κτιρίων κ.α., έργα τα οποία έχουν ήδη υλοποιηθεί.  
Τόσο τα υλοποιηθέντα έργα όσο και αυτά που είναι προς υλοποίηση αποτελούν μοχλό προόδου και 
ανάπτυξης για τον τόπο μας. Σύντομα θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε και νέα projects, και 
νέες παρεμβάσεις και έργα, μέσω των οποίων θα δώσουμε τέτοια ώθηση στην ανάπτυξη και 
προκοπή του τόπου, όση δεν είχε υπάρξει τα προηγούμενα 25 συναπτά έτη. 
 
 
 


