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540+ έργα για τη Στερεά Ελλάδα του 2030

Συμπολίτες μου,

Η Στερεά Ελλάδα στέκεται ανάμεσα στους δύο μητροπολιτικούς πόλους της χώρας, την Αθήνα

και τη Θεσσαλονίκη, με όχημά της έναν ισχυρό βιομηχανικό τομέα, αλλά και σημαντική

δραστηριότητα στην πρωτογενή παραγωγή και στην αγροδιατροφή. Παρά τα πλήγματα που

δέχτηκε από την πανδημία και την ενεργειακή δοκιμασία, αλλά και την κλιματική κρίση,

ανακάμπτει με γρήγορους ρυθμούς. Αυξάνει το τοπικό ΑΕΠ, μειώνοντας την ανεργία και

βελτιώνει τα έσοδά της ιδίως από τον Τουρισμό. Με άλλα λόγια, η Περιφέρεια αποκτά,

σταδιακά, τον πρωτοπόρο ρόλο που της αξίζει.

Στον τομέα των οδικών συνδέσεων, μέχρι το τέλος του χρόνου θα λειτουργεί το νότιο τμήμα

του άξονα Ε65, ενώ εξελίσσεται και το τμήμα Μπράλος-Άμφισσα της διαγώνιας αρτηρίας

Λαμία- Ιτέα- Αντίρριο. Με βάση, επίσης, το σχέδιο αναβάθμισης των σιδηροδρόμων, τα 122

χιλιόμετρα της υφιστάμενης μονής γραμμής Τιθορέα-Δομοκός θα αντικατασταθούν από διπλή

διαδρομή. Ενώ, έως τέλη φθινοπώρου θα έχει εγκατασταθεί Τηλεδιοίκηση και στα τμήματα του

άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας, όπου το έργο έχει καθυστερήσει. Έτσι, η περιοχή

μετατρέπεται σε μεταφορικό κόμβο ολόκληρης της χώρας.

Στον αγροτικό κλάδο, ήδη κατασκευάζεται το αρδευτικό δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας και

σχεδιάζονται τα φράγματα στο Μπουγάζι Δομοκού και στο Λιβάδι Αράχοβας. Παράλληλα,

προχωρεί η αποκατάσταση του παραδοσιακού Ελαιώνα της Άμφισσας. Και εξελίσσεται το

σχέδιο «Εύβοια Μετά» για την αναγέννηση του βόρειου νησιού με 71 κοστολογημένα έργα. Από

προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για τους ρητινοκαλλιεργητές και αναδασώσεις,

μέχρι τις οδικές ενώσεις Ψαχνά-Στροφιλιά και Στροφιλιά-Ιστιαία και την αναβάθμιση των

Κέντρων Υγείας Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας.

Ταυτόχρονα, το φυσικό αέριο φτάνει στη Λαμία, τη Χαλκίδα, τη Λιβαδειά, τη Θήβα, τους

Δελφούς και το Καρπενήσι. Ενώ από τις μεγάλες αναπλάσεις θα ξεχωρίσω εκείνη της περιοχής

που φιλοξενεί την πανελλήνια έκθεση Λαμίας. Αυτή μετατρέπεται, πλέον, σε σύγχρονο

Συνεδριακό Κέντρο το οποίο θα διοργανώνει mega events, πλαισιωμένο από κοιτίδα

καινοτομίας και τεχνολογίας και θεματικό πάρκο. Την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα της

Περιφέρειας, άλλωστε, σηματοδοτούν οι σημαντικές ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις που

ήδη γίνονται, κυρίως στην Ενέργεια και τον Τουρισμό.

Παράλληλα, ολοκληρώνονται κρίσιμες υποδομές που βελτιώνουν την καθημερινότητα των

κατοίκων. Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας με 282 κλίνες είναι, πια, έτοιμο. Νέες φοιτητικές

εστίες και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις θα κατασκευαστούν στη Λαμία, μέσω ΣΔΙΤ. Το θέμα

της διαχείρισης των απορριμμάτων λύνεται με την ΜΕΑ και τον ΧΥΤΥ της πόλης. Ενώ με στόχο

την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε πρώτη φάση θωρακίζονται οι Δελφοί από τα

φυσικά φαινόμενα. Ώστε, στη συνέχεια, να προχωρήσει η μεθοδική αποκατάσταση των

μνημείων του αρχαιολογικού τους χώρου.



Τα παραπάνω αποτελούν μερικές ενδεικτικές πρωτοβουλίες από τα 540 έργα που περιλαμβάνει

το Αναπτυξιακό Σχέδιο της Περιφέρειας. Μία απόδειξη ότι η πατρίδα μας αλλάζει και μαζί της

αλλάζουν και όλοι οι όμορφοι τόποι της. Η Στερεά Ελλάδα, η Λαμία, η Θήβα, η Χαλκίδα, η

Λιβαδειά, η Άμφισσα, το Καρπενήσι αλλάζουν. Παρά τις δυσκολίες και ξεπερνώντας εμπόδια,

λάθη και αδυναμίες, βαδίζουμε ενωμένοι μπροστά. Έχοντας για οδηγό την αυτοκριτική, αλλά και

την προοπτική. Για την Ελλάδα του 2030. Τη χώρα που μας αξίζει. Την Ελλάδα που θέλουμε και

θα την έχουμε!

Κυριάκος Μητσοτάκης
27 Μαρτίου 2023
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1. Στηρίζοντας την Στερεά Ελλάδα την περίοδο  2019-2022 

• 232 εκατ. € επιστρεπτέα προκαταβολή
• 256 εκατ. € Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ταμείο Εγγυοδοσίας
• 86,5 εκατ. € αποζημιώσεις ειδικού σκοπού λόγω αναστολών συμβάσεων εργασίας
• 25,7 εκατ. € από το ΠΕΠ ΕΣΠΑ Στερεάς Ελλάδας για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών

επιχειρήσεων (1.099 επιχειρήσεις)
• 13,5 εκατ. € δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
• 5,1 εκατ. € από το ΠΕΠ ΕΣΠΑ Στερεάς Ελλάδας για την ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών

επιχειρήσεων για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνίας καθώς και συστημάτων αυτοματισμού (282 επιχειρήσεις)

• 2,2 εκατ. € από το ΠΕΠ ΕΣΠΑ Στερεάς Ελλάδας για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων
τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (13 επιχειρήσεις)

• 2,1 εκατ. €/μήνα από το πρόγραμμα Συν-εργασία σε χιλιάδες δικαιούχους (06.2020-05.2022) (Δεν
περιλαμβάνονται ασφαλιστικές εισφορές, δώρο Πάσχα, δώρο Χριστουγέννων και επίδομα
αδείας).

Πρωτογενής τομέας

Συνολικές ενισχύσεις 409 εκατ. € σε 16.975 δικαιούχους, εκ των οποίων:

− Πρόγραμμα νέων γεωργών: 65 εκατ. € σε 2.939 δικαιούχους

− Σχέδια βελτίωσης: 46 εκατ. € σε 970 δικαιούχους

− Αγροτική οδοποιία και εγγειοβελτιωτικά έργα: 85 εκατ. € σε 65 δικαιούχους

Ενίσχυση της απασχόλησης

• 7.063 ωφελούμενοι μέσω των προγραμμάτων απασχόλησης:

− 3.850 νέες θέσεις εργασίας (61% γυναίκες, 31% νέοι έως 29 ετών).

− 2.621 συμμετείχαν σε κοινωφελή εργασία (59,44% γυναίκες).

− 592 νέες επιχειρήσεις χρηματοδοτήθηκαν

• 16.453 συμμετείχαν σε δράσεις κατάρτισης:

− 5.686 άνεργοι σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

− 5.889 εργαζόμενοι σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

− 1.150 άνεργοι σε προγράμματα παγκόσμιων κολοσσών τεχνολογίας (56% δεν είναι πλέον άνεργοι)

− 3.728 σε προγράμματα ΛΑΕΚ

• 1.565 μαθητές και σπουδαστές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις δύο
Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (Λαμία και Χαλκίδα) και στα τρία ΙΕΚ σε Λαμία, Χαλκίδα και
Αιδηψό.

• Συνολικά 25 εκατ. € ενίσχυσαν τη Στερεά Ελλάδα για προγράμματα απασχόλησης, κοινωφελούς
εργασίας, κοινωνικού τουρισμού, κατασκηνώσεις κλπ.

Οικονομία και εργασία



Υγεία

Οι προσλήψεις μόνιμου και επικουρικού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία και
τα κέντρα υγείας ανέρχονται σε 755 άτομα συν 23 συνεργαζόμενους ιδιώτες γιατρούς (την περίοδο
2015-2019 ανήλθαν σε 362 άτομα δηλαδή αύξηση προσλήψεων κατά 115%). Οι προσλήψεις μόνιμου
και επικουρικού διοικητικού και λοιπού προσωπικού, την ίδια περίοδο, στα νοσοκομεία και τα κέντρα
υγείας ανέρχεται σε 304 άτομα (την περίοδο 2015-2019 ανήλθαν σε 147 άτομα δηλαδή αύξηση
προσλήψεων κατά 107%).

Εκπαίδευση

• Έχουν πραγματοποιηθεί κατά την τελευταία τριετία 1.742 διορισμοί εκπαιδευτικών στη Στερεά

Ελλάδα, εκ των οποίων 303 στην Ειδική Αγωγή. Επιπλέον έχουν πραγματοποιηθεί 8.704

προσλήψεις αναπληρωτών από τη σχολική χρονιά 2019-2020 και μετά, εκ των οποίων οι 1.756

για το σχολικό έτος 2022-23. Τέλος, έχουν γίνει 101 διορισμοί Ειδικού Εκπαιδευτικού

Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και 1.159 προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ από το 2019-

2020.

• Νέες εκπαιδευτικές μονάδες

− Τρία νέα πρότυπα και πειραματικά σχολεία χαρακτηρίστηκαν στην Στερεά Ελλάδα την

τελευταία διετία: 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδας, 2ο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Χαλκίδας,

16ο Πειραματικό Δημοτικό Λαμίας.

− Νέο Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο Άμφισσας και Πειραματικό Δημόσιο ΙΕΚ Λαμίας με

συνολικό αριθμό σπουδαστών που αγγίζει τους 300.

• Παροχή σχολικών γευμάτων σε μαθητές δημοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: 5.859

σχολικά γεύματα ημερησίως σε 55 Δημοτικά Σχολεία.

Πρόνοια και κοινωνική στήριξη

• 152,2 εκατ. € ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
• 61 εκατ. € επίδομα στέγασης.
• 163 χιλ. € ετήσια εισοδηματική ενίσχυση 350 οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.
• Επίδομα παιδιού: 57,7 εκατ. € σε 40.710 δικαιούχους.
• Επίδομα Γέννησης: 7,2 εκατ. € σε 4.786 δικαιούχους.
• 4.701 voucher για την πρόσβαση παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και νηπίων, σε

υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας και για την πρόσβαση παιδιών, εφήβων και
ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης.

• Τουρισμός για όλους: έχουν εξαργυρωθεί 7.149 voucher καταλυμάτων αξίας 1,2 εκατ. €.

Κοινωνία



Στήριξη και αποκατάσταση Βόρειας Εύβοιας | 312 εκατ. €

Αποκαταστάσεις ζημιών και νέες υποδομές | 154,7 εκατ. €
• 120,1 εκατ. € σε έργα αποκατάστασης και πρόληψης της Περιφέρειας και των Δήμων Ιστιαίας-

Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας
• 34,6 εκατ. € σε έργα αποκατάστασης και πρόληψης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Στήριξη πληγέντων | 157,1 εκατ. €
• 63 εκατ. € ενίσχυση και απασχόληση ρητινεργατών
• 12,43 εκατ. € πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής και επιχορήγησης επιχειρήσεων και

αποζημίωση οικοσκευής
• 18,63 εκατ. απαλλαγή ΕΝΦΙΑ
• 26 εκατ. € επιχορήγηση και ειδικά σχήματα στήριξης επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων
• 9,1 εκατ. € στεγαστική συνδρομή
• 6,3 εκατ. € επιδότηση προσωρινής στέγασης
• 13 εκατ. € αποζημιώσεις και σχήματα στήριξης αγροτών και κτηνοτρόφων
• 2,78 εκατ. € North Evia Pass

Κοινωνία





2. Μια περιφέρεια που παράγει και αναπτύσσεται

6

Η διάρθρωση της περιφερειακής οικονομίας της Στερεάς Ελλάδας χαρακτηρίζεται από τον κεντρικό ρόλο

της βιομηχανικής δραστηριότητας, αλλά και του πρωτογενούς τομέα. Ο τριτογενής τομέας εμφανίζει

μικρότερη συμμετοχή, παρότι η γεωμορφολογική ποικιλία και οι εμβληματικοί πολιτιστικοί πόροι της

περιοχής αποτελούν ικανές προϋποθέσεις για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Εξάλλου, η γεωγραφική

θέση της Περιφέρεια, μεταξύ των πόλων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αποτελεί ένα αναξιοποίητο

αναπτυξιακό πλεονέκτημα και ευκαιρία για την άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

• Η ανεργία στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανέρχεται σε 13,5% το τέταρτο τρίμηνο 2022, ενώ το

αντίστοιχο διάστημα του 2019 ήταν 18,2%.

• Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, το ΑΕΠ αυξήθηκε το 2022 κατά 11,1% σε

σχέση με το 2018.

• Στην Περιφέρεια Στερεά Ελλάδας το 2022 δραστηριοποιούνταν 101.504 επιχειρήσεις.

• Αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 21,1% και της μέσης διάρκειας παραμονής κατά 27,7%

σε σχέση με το 2019.

• Μέσω του αναπτυξιακού νόμου υλοποιούνται ιδιωτικές επενδύσεις 769 εκατ. €, εκ των οποίων 612

εκατ. € στη μεταποίηση, 83,5 εκατ. € στον τουρισμό, 38,5 εκατ. € στις υπηρεσίες και 35 εκατ. € στον

πρωτογενή τομέα. Η στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων ανέρχεται σε 224 εκατ. € (επιχορηγήσεις

επενδύσεων και φορολογικές απαλλαγές).

• Η υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου παρουσιάζει: α) ποσοστιαία ετήσια

αύξηση κατά 335% από το 2019 στο 2022 β) ποσοστιαία ετήσια αύξηση κατά 221% του συνολικού

επενδυτικού κόστους των υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων από το 2019 στο 2022 και γ)

ποσοστιαία ετήσια αύξηση των νέων θέσεων εργασίας επενδυτικών σχεδίων αναπτυξιακού νόμου

από το 2019 στο 2022 κατά 301%.

• Μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου υλοποιούνται ιδιωτικές επενδύσεις 268 εκατ. €, εκ των

οποίων 174 εκατ. € στο καθεστώς «Μεταποίηση-Εφοδιαστική αλυσίδα», 25 εκατ. € στο καθεστώς

«Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων» και 38 εκατ. € στο καθεστώς «Αγροδιατροφή». Η στήριξη των

ιδιωτικών επενδύσεων ανέρχεται σε 110 εκατ. €.

• Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός στην Περιφέρεια Στερεά

Ελλάδας είναι 505.269 κάτοικοι (49,9% άνδρες, 50,1% γυναίκες), σημειώνοντας μείωση κατά 7,7%

σε σχέση με το 2011 (έναντι μείωσης 3,5% στην επικράτεια).

Το περιφερειακό σχέδιο για την ανάπτυξη της Στερεά Ελλάδας στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της
παραγωγικής δραστηριότητας με όρους καινοτομίας, εξωστρέφειας, και αξιοποίησης των δυνατοτήτων
του ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, το σχέδιο λαμβάνει υπ’ όψιν τις προκλήσεις της κλιματικής
αλλαγής και θέτει ως προτεραιότητα την προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, καθώς και
την ανάδειξη του οικολογικού και πολιτιστικού πλούτου. Η ολοκλήρωση των κρίσιμων οδικών, λιμενικών
και σιδηροδρομικών διασυνδέσεων θα οικοδομήσει ένα ισορροπημένο δίκτυο για όλη την περιφέρεια
και. θα αναδείξει τον ρόλο της Στερεάς Ελλάδας ως κόμβου των ηπειρωτικών δικτύων μεταφορών και
ενέργειας της Κεντρικής Ελλάδας. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εξωστρέφειας της περιφερειακής
οικονομίας εντάσσεται η ανάπτυξη του τουρισμού, ενός δυναμικού κλάδου με σημαντικά περιθώρια
ανάπτυξης, καθώς το σημαντικό φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της Περιφέρειας προσφέρει ευκαιρίες
διαφοροποίησης με την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού.

Ειδικά για την ανασυγκρότηση της βόρειας Εύβοιας, το πρόγραμμα «Εύβοια Μετά», εκπονήθηκε στη
βάση της τριπλής αειφορίας -περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής- και αποτελεί ένα συνεκτικό
σχέδιο για την ολιστική ανάπτυξη της περιοχής, αποτέλεσμα της συνεργασίας πολιτείας, αυτοδιοίκησης
και τοπικής κοινωνίας.



540+ έργα 
για την Στερεά Ελλάδα

Άξονας Β. Αγροτική Παραγωγή & Πράσινη Μετάβαση

Επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου

Προστασία και αναζωογόνηση του φυσικού περιβάλλοντος 

Άξονας Δ. Δίπλα σε κάθε Πολίτη & Ποιότητα Ζωής

Επέκταση και εκσυγχρονισμός οδικών, λιμενικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων

Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Άξονας Γ. Επένδυση & αξία στην περιοχή

Σύγχρονες υποδομές παιδείας και αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας

Αναβάθμιση εκπαιδευτικών μονάδων σε όλες τις βαθμίδες

Στρατηγικές επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας

Βελτίωση της καθημερινότητας για πολίτες και επιχειρήσεις

Ενίσχυση της απασχόλησης με έμφαση στις πληττόμενες κατηγορίες

Σχεδιασμός και ολοκλήρωση των κρίσιμων αρδευτικών έργων

Αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών και αντιπλημμυρική θωράκιση

7

Αναβάθμιση τουριστικών υποδομών και εγκαταστάσεων



3. Χρηματοδοτικό πλάνο

540+ έργα

3,8 δισ. €

Λοιπές 
Παρεμβάσεις

400 εκατ. €

Σύνολο
4,2 δισ.€



Άξονας Α. Σύγχρονα Δίκτυα & Υποδομές

Άξονας Β. Αγροτική Παραγωγή & Πράσινη Μετάβαση

Άξονας Γ. Επένδυση & αξία στην περιοχή

Άξονας Δ. Δίπλα σε κάθε Πολίτη & Ποιότητα Ζωής

172 έργα  |  2,1 δισ. €

89 έργα  |  418 εκατ. €

41 έργα | Ιδιωτικές & Στρατηγικές επενδύσεις

Προϋπολογισμός: 195 εκατ. €

236 έργα  |  1,1 δισ. €



4. Εμβληματικά έργα & συνεκτικές πολιτικές

Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65): Τμήμα Ημικόμβου ΠΑΘΕ – Α/Κ Ξυνιάδας (νότιο τμήμα)
Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) (Λαμία – Καρδίτσα – Τρίκαλα – Καλαμπάκα – Εγνατία Οδός) εντάσσεται στο
Διευρωπαϊκό δίκτυο αξόνων (Transeuropean Network) και αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της συγκοινωνιακής υποδομής της
Κεντρικής Ελλάδας. Το έργο αφορά στη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του
πρώτου τμήματος Λαμία – Ξυνιάδα, μήκους 32,27 χλμ. από τον ημικόμβο της ΠΑΘΕ έως τον ανισόπεδο κόμβο Ξυνιάδας,
μέσω Σύμβασης Παραχώρησης. Πρόοδος υλοποίησης: Έχει εκτελεστεί το 89% των απαιτούμενων εργασιών και έχουν
αποδοθεί σε κυκλοφορία τα πρώτα 14 χλμ. του Ε65 & ο Α/Κ Ξυνιάδας που συνδέει το νότιο με το μεσαίο τμήμα του Ε65.
Προϋπολογισμός: 305,7 εκατ. € | Εκτιμώμενη ολοκλήρωση: Δεκέμβριος 2023.

Οδικό Τμήμα Μπράλος – Άμφισσα του διαγωνίου άξονα Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο
Μελέτη και κατασκευή των έργων βελτίωσης του οδικού άξονα Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο στο τμήμα Μπράλος-Άμφισσα,
συνολικού μήκους 30,7 χλμ. Περιλαμβάνει τα υποτμήματα: Μπράλος – Αρχή παράκαμψης Γραβιάς, Ι.Κ. Μεταλλείων Βωξίτη
(δεν περιλαμβάνεται) – Άμφισσα. Προϋπολογισμός: 285,5 εκατ. € | Εκτιμώμενη ολοκλήρωση: Αύγουστος 2027.

Παράκαμψη Χαλκίδας και παράκαμψη Ψαχνών
Περιλαμβάνει τα τμήματα: Ν. Λάμψακος – Σήραγγα Βαθροβουνίου, Σήραγγα Βαθροβουνίου – Ψαχνά, Α. Κ. Σχηματαρίου –
Νέα Λάμψακος (Προαίρεση 1η), Παράκαμψη Ψαχνών (Προαίρεση 2η), τμήμα της αρτηρίας σύνδεσης Βόρειας – Νότιας
Εύβοιας (Προαίρεση 3η). Πρόκειται για έργο βελτίωσης της σύνδεσης της Αθήνας και της Χαλκίδας με τη βόρεια Εύβοια και
αναμένεται να συμβάλει στην αποσυμφόρηση του αστικού ιστού της Χαλκίδας, της Ν. Αρτάκης και των Ψαχνών από τη
διερχόμενη κυκλοφορία, η οποία σήμερα, αναγκαστικά διέρχεται από τις παραπάνω αστικές περιοχές. Προϋπολογισμός: 125
εκατ. € και 85 εκατ. € προαιρέσεις. | Εκτιμώμενη ολοκλήρωση: 48 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Κεντρικός Οδικός Άξονας Βόρειας Εύβοιας: Τµήµα Παράκαµψη Ψαχνών – Προκόπι (Στροφυλιά)
Εκπόνηση των μελετών που απαιτούνται για την ωρίμαση του έργου, τον καθορισμό του κόστους κατασκευής και τη
δημοπράτησή του. Προϋπολογισμός μελέτης: 4 εκατ. €.

Νέα διπλή, ηλεκτροδοτούμενη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Τιθορέα – Λιανοκλάδι –
Δομοκός
Ολοκλήρωση της κατασκευής της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων Τιθορέας – Λιανοκλαδίου –
Δομοκού που αντικαθιστά το ορεινό κομμάτι της υφιστάμενης μονής γραμμής μήκους 122 χιλιομέτρων με Νέα Διπλή
Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων μήκους 106 χιλιομέτρων. Πρόοδος υλοποίησης: Πρόοδος 93%. Το κύριο έργο
έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί προς χρήση από τον ΟΣΕ, ενώ υπολείπεται η ολοκλήρωση συνοδών έργων.
Προϋπολογισμός: 385,6 εκατ. € | Εκτιμώμενη ολοκλήρωση: Δεκέμβριος 2024.

Εκσυγχρονισμός σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης και εγκατάσταση ETCS Level 1 σε εντοπισμένα τμήματα
του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας (πλην Τιθορέα - Δομοκός)
Ανάταξη και αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος συμβατικής σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης, σε εντοπισμένα
τμήματα του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας (πλην του τμήματος Τιθορέα-Δομοκός) μήκους 519 χλμ. και
αντικατάσταση 70 αλλαγών τροχιάς επί του ίδιου άξονα. Προϋπολογισμός: 57,3 εκατ. €. | Εκτιμώμενη ολοκλήρωση:
Οκτώβριος 2023.

Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας
Μελέτη, κατασκευή και εξοπλισμός του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας συνολικής επιφάνειας 32.338 τ.μ. δυναμικότητας 282
κλινών. Προϋπολογισμός: 68,9 εκατ. € | Ολοκλήρωση: Σεπτέμβριος 2020.

Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)
Λαμίας
Ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων για την οριστική επίλυση της διαχείρισης των αστικών στερεών
αποβλήτων των εξυπηρετούμενων Δήμων Λαμιέων, Μακρακώμης, Στυλίδας, Καμένων Βούρλων, Δομοκού & Αμφίκλειας –
Ελάτειας της Π.Ε Φθιώτιδας, Καρπενησίου & Αγράφων της Π.Ε Ευρυτανίας, Ιστιαίας – Αιδηψού & Λίμνης – Μαντουδίου –
Αγίας Άννας της Π.Ε Εύβοιας. Προϋπολογισμός: 50 εκατ. €.

Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης
Κατασκευή νέου δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των πόλεων: Λαμίας,
Χαλκίδας, Λιβαδειάς, Θήβας, Δελφών και Καρπενησίου. Προϋπολογισμός: 40,4 εκατ. € | Εκτιμώμενη ολοκλήρωση:
Δεκέμβριος 2024.



4. Εμβληματικά έργα & συνεκτικές πολιτικές

Αρδευτικά έργα για τον πρωτογενή τομέα
• Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Φθιώτιδας (σε εξέλιξη). Προϋπολογισμός: 41 εκατ. € | Εκτιμώμενη ολοκλήρωση:

2025.
• Φράγμα στο Μπουγάζι Δομοκού και αρδευτικό δίκτυο (υπό σχεδιασμό). Προϋπολογισμός: 26,4 εκατ. €. | Εκτιμώμενη

ολοκλήρωση: Δεκέμβριος 2025.
• Φράγμα στο Λιβάδι Αράχοβας, αρδευτικό δίκτυο και υδροηλεκτρικό εργοστάσιο (υπό σχεδιασμό). Προϋπολογισμός: 23

εκατ. €.

Αξιοποίηση της περιοχής της πανελλήνιας έκθεσης Λαμίας
Ανάπλαση της περιοχής με την κατεδάφιση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων και τη δημιουργία ενός σύγχρονου
συγκροτήματος Εκθεσιακού Κέντρου που θα περιλαμβάνει χώρους συνεδρίων και mega events, «Κοιτίδα Καινοτομίας και
Τεχνολογίας» κι ένα Κέντρο Ενημέρωσης. Στον περιβάλλοντα χώρο θα διαμορφωθούν ένα θεματικό πάρκο, χώροι πρασίνου,
υπαίθριο αμφιθέατρο και χώροι στάθμευσης. Επίσης θα αναπτυχθεί δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων.
Προϋπολογισμός: 47,9 εκατ. €. | Εκτιμώμενη ολοκλήρωση: Δεκέμβριος 2025.

Σχέδιο Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας - «Εύβοια Μετά»
Το master plan για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας και συγκεκριμένα για τους δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας περιλαμβάνει 71 έργα για υποδομές, δράσεις για το νέο δάσος, ειδικά πολεοδομικά σχέδια,
το ανθρώπινο δυναμικό, την υγεία, την πρόνοια, την αγροδιατροφή, τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Τα 30 από αυτά είναι
υπό υλοποίηση ή έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Στο master plan συμπεριλαμβάνεται το εμβληματικό έργο του Νέου Οδικού Άξονα
Βόρειας Εύβοιας, τμήμα Ψαχνά-Στροφυλιά και το τμήμα Στροφυλιά-Ιστιαία, καθώς και η προμήθεια ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού, ασθενοφόρων, κινητών μονάδων για τα δύο κέντρα υγείας.

Ελαιώνας Άμφισσας
Εφαρμογή ενός ολιστικού σχεδίου για την αποκατάσταση, αειφόρο ανάπτυξη και προστασία από την κλιματική αλλαγή του
παραδοσιακού Ελαιώνα που επλήγη από την πυρκαγιά του Ιουλίου 2022. Το σχέδιο περιλαμβάνει την αποκατάσταση των
καταστροφών και τη φύτευση νέων δενδρυλλίων μέσω δωρεάς, καθώς και την εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας-
έγκαιρης προειδοποίησης κατάλληλων για την περιοχή. Για την αξιοποίηση της πεδινής κοιλάδας μεταξύ Άμφισσας,
κατασκευάζονται τα αρδευτικά έργα Χρισσού, Δελφών και Ιτέας (κοιλάδα Άμφισσας), συνολικής έκτασης 34.810 στρ. (19,3
εκατ. €). Παράλληλα, έχει εκπονηθεί ένα roadmap πρωτοβουλιών για την προαγωγή της αγροτικής παραγωγής και την
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της αειφόρου ανάπτυξης. Εντός του Ελαιώνα προβλέπεται η δημιουργία πεζοπορικών
διαδρομών εντός του Ελαιώνα, ενώ σχεδιάζεται και η δημιουργία προγράμματος κατάρτισης ελαιοπαραγωγών της περιοχής,
αλλά και πρόγραμμα/μάθημα για την Α’ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου με θέμα την ελαιοκομία- μεταποίηση και εμπορία
ελιάς. Τέλος, είναι υπό ψήφιση η σύσταση και λειτουργία Φορέα Διαχείρισης Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας για την
αποκατάσταση, προστασία, ανάδειξη και βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση του Ελαιώνα και την εφαρμογή του Σχεδίου
Δράσης.

Ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας (ΣΔΙΤ)
Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, ασφάλιση και συντήρηση νέου Δικαστικού Μεγάρου στη Λαμία μέσω ΣΔΙΤ. Πρόοδος
υλοποίησης: Σε εξέλιξη η α' φάση του διαγωνισμού. Συνολικός προϋπολογισμός: 48,3 εκατ. € (23 εκατ. € για τη Λαμία).

Κατασκευή λιμένα Αγίου Κωνσταντίνου
Επέκταση του υφιστάμενου Λιμένα Αγίου Κωνσταντίνου για τη δημιουργία νέου χερσαίου χώρου και την αύξηση της
συνολικής δυναμικότητας του λιμένα. Προϋπολογισμός: 10 εκατ. €. | Εκτιμώμενη ολοκλήρωση: Μάιος 2023.

Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου Λαμίας
Το νέο κτήριο περιλαμβάνει δύο δεξαμενές κολύμβησης, μία μεγάλη στεγασμένη και μία μικρή εκμάθησης.
Προϋπολογισμός: 7,2 εκατ. €. | Προς ολοκλήρωση.

Επένδυση στην Λουτρόπολη Καμένων Βούρλων
Αξιοποίηση με μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου που περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου «Γαλήνη» και το
υδροθεραπευτήριο «Ιπποκράτης», τα ξενοδοχεία «Ράδιον» και «Θρόνιον» και το υδροθεραπευτήριο «Ασκληπιός». Εντός της
έκτασης βρίσκεται η αναγνωρισμένη ιαματική πηγή «Γεωργαλά». Το κοινοπρακτικό σχήμα που αναδείχτηκε στις 5.1.2023
από το ΤΑΙΠΕΔ θα αναλάβει την αποκατάσταση των εγκαταλελειμμένων ξενοδοχείων «Ράδιον» και «Θρόνιον» και του
υδροθεραπευτηρίου «Ασκληπιός», με στόχο την επαναλειτουργία και αξιοποίηση των ξενοδοχείων και του
υδροθεραπευτηρίου, καθώς και τη λειτουργία του ξενοδοχείου «Γαλήνη» και την ανακαίνιση και αξιοποίηση του
υδροθεραπευτηρίου «Ιπποκράτης».



4. Εμβληματικά έργα & συνεκτικές πολιτικές

Πολιτισμός: Συνεκτικές παρεμβάσεις και μακρόπνοη στρατηγική
75 εκατ. € για την ανάδειξη και αποκατάσταση των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων και των πολιτιστικών υποδομών.
Μεταξύ αυτών ο εκσυγχρονισμός και η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου πολιτιστικών χρήσεων του Ευρωπαϊκού
Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών (10,6 εκατ. €), η αντιμετώπιση των βραχοπτώσεων στους Δελφούς (7,7 εκατ. €), η
αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Χαλκίδας (4,5 εκατ. €), η υπό σχεδιασμό στερέωση και αποκατάσταση
μνημείων αρχαιολογικού χώρου Δελφών (3,6 εκατ. €).

Υγεία: Συνεκτικές παρεμβάσεις και ανθρωποκεντρική στρατηγική
144 εκατ. € για την αναβάθμιση και επέκταση των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, αλλά και για τον εκσυγχρονισμό του
βιοϊατρικού εξοπλισμού. Μεταξύ αυτών η κατασκευή και ο εξοπλισμός του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας (68,9 εκατ. €) και
η αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με την ανέγερση νέου κτιρίου με αμφιθέατρο για την επέκταση της
ογκολογικής κλινικής και την ένταξη του νέου κέντρου ακτινοθεραπείας (17,1 εκατ. €), τη διαμόρφωση και ανάπλαση του
περιβάλλοντος χώρου (8 εκατ. €), την ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (5,2 εκατ. €) και την ενεργειακή
αναβάθμιση του κτηρίου (5 εκατ. €).

Παιδεία: Συνεκτικές παρεμβάσεις για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης
63 εκατ. € για την επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών σε όλες τις βαθμίδες και την ενίσχυση της εκπαίδευσης. Μεταξύ
αυτών η κατασκευή Φοιτητικών Εστιών και λοιπών Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Εγκαταστάσεων στη Λαμία μέσω ΣΔΙΤ (25
εκατ. €), η ανέγερση νέου 12/θέσιου κτιρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Πλάκας Δηλεσίου, η ανέγερση του 26ου Δημοτικού
Σχολείου Χαλκίδας, η ανέγερση Μουσικού Σχολείου Χαλκίδας, αλλά και η αναβάθμιση των σχολικών μονάδων.





Μέρος Β

540+ έργα



η Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας

του 2030



Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Οδικά έργα

    Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65): Τμήμα Ημικόμβου ΠΑΘΕ – Α/Κ Ξυνιάδας (νότιο
τμήμα)
Το έργο αφορά στη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση
του πρώτου τμήματος Λαμία – Ξυνιάδα του έργου Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65),
μήκους 32,27 χλμ. από τον ημικόμβο της ΠΑΘΕ έως τον ανισόπεδο κόμβο Ξυνιάδας, μέσω Σύμβασης
Παραχώρησης. Πρόοδος υλοποίησης: Έχει εκτελεστεί το 89% των απαιτούμενων εργασιών και έχουν
αποδοθεί σε κυκλοφορία τα πρώτα 14 χλμ του Ε65 & ο Α/Κ Ξυνιάδας που συνδέει το νότιο με το
μεσαίο τμήμα του Ε65.
Προϋπολογισμός: 305,7 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Οδικό Τμήμα Μπράλος – Άμφισσα του διαγωνίου άξονα Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο
Μελέτη και κατασκευή των έργων βελτίωσης του οδικού άξονα Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο στο τμήμα
Μπράλος-Άμφισσα, συνολικού μήκους 30,7 χλμ. Το τμήμα αυτό διακρίνεται στα υποτμήματα: α) 1ο
Υποτμήμα: Μπράλος – Αρχή παράκαμψης Γραβιάς. β) 2ο Υποτμήμα: Ι.Κ. Μεταλλείων Βωξίτη (δεν
περιλαμβάνεται) – Άμφισσα. Πρόοδος υλοποίησης: Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου
υπεγράφη 16/2/2023.
Προϋπολογισμός: 285,5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Αύγουστος 2027

    Έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας
Επεμβάσεις σε συνολικά 524 θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας, όπου θα κατασκευαστούν 135
χλμ. στηθαίων ασφαλείας, 229 χλμ. διαγραμμίσεων και εκτεταμένες επισκευές φθορών
οδοστρώματος και αντικαταστάσεις παλαιάς επιφανειακής ασφαλτικής στρώσης με νέα
αντιολισθηρή.
Προϋπολογισμός: 37,3 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2025

    Συμπληρωματικές εργασίες για την επείγουσα αντιπλημμυρική θωράκιση περιοχών του
αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) από Λαμία έως Τρίκαλα
Αφορά στα Τμήματα Λαμία -Ξυνιάδα, Ξυνιάδα – Ανάβρα, Ανάβρα – Τρίκαλα. Πρόοδος υλοποίησης:
Μελέτες υπό εκπόνηση.
Προϋπολογισμός: 27,6 εκατ. €

    Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας σε Περιοχές Αρμοδιότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Αστικό και Υπεραστικό Δίκτυο
1: Προστασία παράκτιας ζώνης Πλατάνας Κύμης (7.000.000 €). Ανακατασκευή της Επαρχιακής Οδού
στην περιοχή της Πλατάνας και εργασίες προστασίας της οδού από τον έντονο κυματισμό της
θάλασσας (με κυματοθραύστες) και τα φαινόμενα διάβρωσης. 2: Αντιμετώπιση κατολισθητικών
φαινομένων της οδού Ροβιές - Ήλια - Λουτρά Αιδηψού (12.000.000 €). 3: Αντιμετώπιση
κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο της περιοχής Αράχωβας, για την βελτίωση της οδικής
ασφάλειας Π.Ε. Βοιωτίας (6.800.000 €). Εργασίες (στέγαστρα, αγκυρώσεις βράχων, τοποθέτηση
πλεγμάτων και τοίχων ανάσχεσης των βραχοπτώσεων) σε τμήμα της Επαρχιακής Οδού Αράχωβα –
Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού. 4: Βελτίωση οδικής ασφάλειας στην επαρχιακή οδό Καρπενήσι –
Προυσσός - Ασπρόπυργος (2.000.000 €). 5: Έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτυών
οργανισμών κοινής ωφέλειας (200.000€).
Προϋπολογισμός: 24 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2025
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Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Οδικά έργα

    Δαπάνες φωτισμού κόμβων στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Στέρεας
Ελλάδας
Προϋπολογισμός: 5,2 εκατ. €

Σιδηροδρομικά έργα

    Ολοκλήρωση της νέας διπλής, ηλεκτροδοτούμενης σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής
ταχύτητας Τιθορέα – Λιανοκλάδι – Δομοκός 
To έργο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της κατασκευής της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής
Υψηλών Ταχυτήτων Τιθορέας – Λιανοκλαδίου – Δομοκού που αντικαθιστά το ορεινό κομμάτι της
υφιστάμενης μονής γραμμής μήκους 122 χιλιομέτρων με Νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών
Ταχυτήτων μήκους 106 χιλιομέτρων. Πρόοδος υλοποίησης: Πρόοδος 93% για το συνολικό έργο. Το
κύριο έργο έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί προς χρήση από τον ΟΣΕ. Υπολείπεται η ολοκλήρωση
συνοδών έργων με κυριότερα την κατασκευή της ανισόπεδης διάβασης για την πανίδα και της
σήμανσης των σταθμών/στάσεων και την αποκατάσταση ζημιών λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων
(Μεσογειακός κυκλώνας ΙΑΝΟΣ).
Προϋπολογισμός: 385,6 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2024

    Εκσυγχρονισμός σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης και εγκατάσταση ETCS Level 1 σε
εντοπισμένα τμήματα του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας (πλην
Τιθορέα - Δομοκός)
Το έργο περιλαμβάνει την ανάταξη και αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος συμβατικής
σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης, σε εντοπισμένα τμήματα του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-
Προμαχώνας (πλην του τμήματος Τιθορέα-Δομοκός) μήκους 519 χλμ. και αντικατάσταση 70 αλλαγών
τροχιάς επί του ίδιου άξονα. Πρόοδος υλοποίησης: Πρόοδος 50% για το έργο που χωροθετείται στην
Στερεα Ελλάδα. Είναι σε εξέλιξη η εγκατάσταση αμφίδρομης σηματοδότησης προκειμένου στη
συνέχεια να εγκατασταθεί το σύστημα ETCS.
Προϋπολογισμός: 57,3 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Οκτώβριος 2023

    Προληπτική - Διορθωτική συντήρηση με άρση βλαβών - ζημιών των εγκαταστάσεων
Σηματοδότησης και ETCS L1 των τμημάτων γραμμής , Δομοκός - Πλατύ και Οινόη - Χαλκίδα 
Συντήρηση με αποκατάσταση βλαβών και ζημιών από έκτακτα συμβάντα στον εξοπλισμό
Σηματοδότησης ττων τμημάτων γραμμής ΣΚΑ - Τιθορέα, Δομοκός - Πλατύ και Οινόη - Χαλκίδα που δεν
περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της 717/2014/ΕΡΓΟΣΕ σύμβασης καθώς και του συστήματος ETCS.
Πρόοδος υλοποίησης: Σε στάδιο ολοκλήρωσης μελετών και τευχών δημοπράτησης.
Προϋπολογισμός: 12 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025
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Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Σιδηροδρομικά έργα

    Κατασκευή τεχνικού άνω διάβασης στο Περιβόλι Δομοκού και σήμανση σιδηροδρομικών
σταθμών και στάσεων στο τμήμα της γραμμής Τιθορέα – Δομοκός
Αναβάθμιση της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Τιθορέα – Λιανοκλάδι –
Δομοκός. Περιλαμβάνει την κατασκευή τεχνικού άνω διάβασης στη γραμμή Τιθορέα – Δομοκός,
καθώς και τη σήμανση επτά σταθμών και στάσεων στο τμήμα της γραμμής Τιθορέα – Δομοκός, και
συγκεκριμένα στους σταθμούς Τιθορέας, Μώλου, Λιανοκλαδίου, Αγίου Στεφάνου, Δομοκού και στις
στάσεις Αγγειών και Θαυμακού. Πρόοδος υλοποίησης: Συμβασιοποιήθηκε τον Δεκέμβριο 2022.
Προϋπολογισμός: 3,9 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2024

Θαλάσσιες μεταφορές

    Παρεμβάσεις σε λιμένες περιφερειακού ενδιαφέροντος
Περιβαλλοντική αναβάθμιση λιμενικών υποδομών της Περιφέρειας. Στόχος είναι η προώθηση της
χρήσης καθαρών καυσίμων, η εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων για την περιβαλλοντική
διαχείριση και παρακολούθηση των λιμένων, καθώς και η λειτουργική διαχείριση των υπηρεσιών
τους. Προτεραιότητα αποτελεί η περιβαλλοντική αναβάθμιση του Λιμένα Στυλίδας, του οποίου η
τεχνική μελέτη βρίσκεται σε φάση υλοποίησης, αλλά και οι παρεμβάσεις σε άλλους επιλεγμένους
λιμένες.
Προϋπολογισμός: 1,8 εκατ. €

Έργα ύδρευσης

    Υποδομές ύδρευσης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
Προϋπολογισμός: 17 εκατ. €
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Άξονας Β. Αγροτική παραγωγή & Πράσινη μετάβαση

Ενέργεια

    Πράσινη Ανάπτυξη 2023-2025
Με το πρόσθετο περιθώριο των 10 MVA σε κάθε ΥΣ 150 kV (ν.4951/22), θα προκύψει η δυνατότητα
για ένταξη στο δίκτυο της Περιφέρειας τουλάχιστον 31.000 φωτοβολταϊκών συστημάτων net-
metering (ισχύος μέχρι 10 KW έκαστο) με μέσο κόστος σύνδεσης 400 €.
Προϋπολογισμός: 12,4 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025

    Σύνδεση 400 σταθμών ΑΠΕ συνολικής ισχύος 450MW
Επέκταση Δικτύου Μ.Τ. 200ΚΜ και ενίσχυση 150ΚΜ. Πρόοδος υλοποίησης: Έχει ολοκληρωθεί το 50%
του έργου.
Προϋπολογισμός: 12 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2023

    Υπόγειο δίκτυο μέσης τάσης
Κατασκευή συνολικά 30 χλμ. υπόγειου δικτύου μέσης τάσης
Προϋπολογισμός: 4 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025

    Τοποθέτηση έξυπνων μετρητών
Αντικατάσταση μετρητών παλαιάς τεχνολογίας με νέους έξυπνους μετρητές με σκοπό την βέλτιστη
λειτουργία τους και την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών.
Προϋπολογισμός: 3 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025

    Μετρητικός/ Ρυθμιστικός Σταθμός ADG III
Αποξήλωση του υφιστάμενου προσωρινού σταθμού ADG III (TM1/TM5) στην περιοχή Διστόμου
Βοιωτίας, εγκατάσταση των κτιριακών υποδομών (Κτήριο Ελέγχου Σταθμού Μ/Ρ – M/R Station
Building), κατασκευή των Μ/ Ρ Σταθμού δυναμικότητας 23.500 Nm3/h σε διάταξη (1+1)- ένα ρεύμα
σε λειτουργία και ένα σε αναμονή, με τις βοηθητικές εγκαταστάσεις συστήματα ενεργοποίησης
αυτόματων βανών, κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου για την προστασία των μετρητικών διατάξεων
και σύνδεση με τα υφιστάμενα κεντρικά βανοστάσια ESD για την τροφοδοσία του τελικού
καταναλωτή. Πρόοδος υλοποίησης: Σε εξέλιξη η σύμβαση λεπτομερούς σχεδιασμού, κατασκευής και
υλικών.
Προϋπολογισμός: 2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Ιούλιος 2023

    Έργα ενισχύσεων - βελτιώσεων δικτύου
Κατασκευή εναέριου ΜΤ: 50ΚΜ - Κατασκευή Υπόγειου ΜΤ: 20ΚΜ.
Προϋπολογισμός: 2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025

    Μετρητικός Σταθμός στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας (ADG IV)
Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθμού στην ευρύτερη περιοχή της βιομηχανίας «Αλουμίνιον της
Ελλάδος», με σκοπό την τροφοδότηση φυσικού αερίου στις νέες εγκαταστάσεις «Ηλεκτροπαραγωγής
Συνδυασμένου Κύκλου Άγιος Νικόλαος ΙΙ». Πρόοδος υλοποίησης: Σε εξέλιξη η σύμβαση λεπτομερούς
σχεδιασμού, κατασκευής και υλικών.
Προϋπολογισμός: 1,9 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Ιούλιος 2023
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Άξονας Β. Αγροτική παραγωγή & Πράσινη μετάβαση

Αρδευτικά έργα

    Ειδική διαχειριστική μελέτη ενίσχυσης περιοχών του Ε.Υ.Σ. Αθήνας, με ενίσχυση Μόρνου –
Ευήνου, Δ. Δελφών, Περιοχής Κωπαΐδας, Ασωπού & Μαραθώνα
Διερεύνηση των δυνατοτήτων ενίσχυσης του ισοζυγίου των φραγμάτων Μόρνου και Ευήνου, των
προβλημάτων του υπόγειου υδροφορέα της περιοχής Μαραθώνα – Σχοινιά, της επίλυσης των
προβλημάτων της λεκάνης απορροής του ποταμού Ασωπού, λύσεων για την άρδευση της περιοχής
Κωπαΐδας, των αρδευτικών αναγκών της πεδιάδας της Άμφισσας (Δήμος Δελφών) με ταυτόχρονη
προστασία του υπόγειου υδροφορέα και της διερεύνησης των προϋποθέσεων χορήγησης αδιύλιστου
νερού σε μεγάλες επιχειρήσεις.
Προϋπολογισμός: 0,6 εκατ. €| Xρόνος ολοκλήρωσης: Μάρτιος 2022

Περιβάλλον

    Μελέτες για Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο
Οι μελέτες για τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια αφορούν τους Δήμους Διρφύων Μεσσαπίων, Δωρίδος,
Ερέτριας, Ιστιαίας-Αιδηψού, Δελφών, Κύμης – Αλιβερίου, Λοκρών, Σκύρου, Χαλκιδέων, Αμφίκλειας-
Ελάτειας, Δομοκού, Καμένων Βούρλων, Καρπενησίου, Μακρακώμης, Στυλίδος, Τανάγρας, Θηβαίων,
Ορχομενού, Διστόμου-Αράχοβας Αντίκυρας. Πρόοδος υλοποίησης: Συμβασιοποίηση τον 12.2022.
Προϋπολογισμός: 15 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2025

    Εκπόνηση ΕΠΜ σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000
στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας
Στόχος του έργου είναι η θωράκιση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στις Περιφέρειες Ν.
Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, μέσω της θεσμοθέτησής τους ως προστατευόμενων, με την έκδοση
Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ). Στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα γίνουν οι απαραίτητες Ειδικές
Περιβαλλοντικές Μελέτες, τα Προεδρικά Διατάγματα και τα Σχέδια Διαχείρισης των περιοχών Natura,
ώστε να εφαρμοστεί η εθνική νομοθεσία και να γίνει ουσιαστική προστασία και διαχείρισή τους και
θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του νέου νόμου 4685/2020 για τις Προστατευόμενες Περιοχές.
Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο έχει συμβασιοποιηθεί.
Προϋπολογισμός: 3,5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Κατάρτιση Δασικών Χαρτών
Προϋπολογισμός: 0,7 εκατ. €| Xρόνος ολοκλήρωσης: 2022
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Άξονας Γ. Επένδυση & αξία στην περιοχή

Έρευνα και καινοτομία

    Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ
83 φορείς (επιχειρήσεις σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς).
Προϋπολογισμός: 13,7 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Περιφερειακή Αριστεία 
Τέσσερα έργα ενίσχυσης ερευνητικών υποδομών.
Προϋπολογισμός: 6,8 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Κέντρο Ικανοτήτων Smart Agrο Hub
Σκοπός του ΚΙ Smart Agro Hub είναι να προωθήσει την βελτιστοποίηση της αγροτικής παραγωγής
τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο με τη χρήση και ενσωμάτωση στην παραγωγική
διαδικασία «έξυπνων» τεχνολογιών, υπηρεσιών και προϊόντων (Γεωργίας Ακριβείας). Επικεντρώνεται
στους εξής τομείς: α) τεχνολογίες και συστήματα ευφυούς γεωργίας, β) συστήματα και τεχνολογίες
εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), γ) παραγωγή τροφίμων σε
ελεγχόμενες συνθήκες (θερμοκήπια-κτηνοτροφικά κτίρια), δ) Βιοαισθητήρες και ιχνηλασιμότητα, ε)
συστήματα, τεχνολογίες και τεχνικές μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε όλα τα στάδια
της αλυσίδας αγροδιατροφής και στ) επιχειρηματικότητα και marketing.
Προϋπολογισμός: 1,1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Ειδικές Δράσεις Ε.Τ.Α.Κ. στους τομείς: «Υδατοκαλλιέργειες» – «Βιομηχανικά Υλικά» –
«Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»
Υποστηρίζονται 19 έργα Έρευνας-Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε 3 κρίσιμους τομείς της
Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.
Προϋπολογισμός: 0,8 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

Επιχειρηματικότητα

    Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Δημιουργία Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) στην Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας το οποίο θα
εξυπηρετεί τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και τους υποψήφιους επενδυτές της Περιφέρειας, με στόχο
την παροχή τεχνικής βοήθειας σε ζητήματα που άπτονται τόσο στη λειτουργία των επιχειρήσεων όσο
και την στήριξη των επενδύσεων. Συμπληρωματικά θα υλοποιηθούν δράσεις δικτύωσης των
επιχειρήσεων για την δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου ανά κλάδο. Τέλος, οι έρευνες, μελέτες που θα
εκπονηθούν και τα ψηφιακά εργαλεία που θα αναπτυχθούν, θα τροφοδοτήσουν τις επιχειρήσεις και
τους υποψήφιους επενδυτές με μια χρήσιμη εργαλειοθήκη για την επιχειρηματική τους δράση.
Προϋπολογισμός: 1 εκατ. €| Xρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2022
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Άξονας Γ. Επένδυση & αξία στην περιοχή

Επιχειρηματικότητα

    «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση
της πανδημίας Covid-19 – Α΄ & Β’ Κύκλος
Οικονομική ενίσχυση 6 νεοφυών επιχειρήσεων του Elevate Greece με μη επιστρεπτέο κεφάλαιο
κίνησης έως και 100.000 € αθροιστικά.
Προϋπολογισμός: 0,5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

Απασχόληση

    Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα (10 μήνες)
Προώθηση στην απασχόληση ανέργων μέσω της τοποθέτησής τους για συνολικό χρονικό διάστημα
10 μηνών σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) και συναφείς
φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Συμμετοχή των
ωφελούμενων ανέργων σε προγράμματα κατάρτισης που θα πραγματοποιηθούν σε αδειοδοτημένα
Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, για την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των
δεξιοτήτων τους.
Προϋπολογισμός: 12,8 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα (8 μήνες)
Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 67 ετών οι
οποίοι έχουν ολοκληρώσει υποχρεωτική εκπαίδευση έως τριτοβάθμια, για την προώθηση τους στην
απασχόληση, στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων
φορέων για 8 μήνες. Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ωρών το οποίο θα οδηγεί στην
πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος
κατάρτισης.
Προϋπολογισμός: 11,1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα,
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοιας
Προώθηση στην απασχόληση ανέργων με την τοποθέτησή τους για συνολικό χρονικό διάστημα 8
μηνών σε Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοιας (Επιβλέποντες Φορείς). Στο πλαίσιο του έργου οι ωφελούμενοι θα έχουν επιπρόσθετα τη
δυνατότητα κατάρτισης για περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των
δεξιοτήτων τους προς επίτευξη του στόχου της ένταξης / επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.
Προϋπολογισμός: 9 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023
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Άξονας Γ. Επένδυση & αξία στην περιοχή

Απασχόληση

    Συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση
ανέργων ηλικίας 30 - 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής
Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες), συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης (200 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 380 ώρες πρακτικής άσκησης) και πιστοποίησης σε
20.000 ανέργους εγγεγραμμένους στη ΔΥΠΑ (1.594 για την ΔΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ), ηλικίας 30-49 ετών
στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων (Mεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών, Yγείας – πρόνοιας,
Tουρισμού και επισιτισμού). Πρόοδος υλοποίησης: Από τον αρχικό αριθμό των 1.594 ωφελουμένων
ενεργοποιήθηκαν 1.387 επιταγές κατάρτισης.
Προϋπολογισμός: 7,8 εκατ. €| Xρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους,
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων
Προώθηση της απασχόλησης ανέργων μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους Δήμους
για 8 μήνες, με στόχο αφενός την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων και
αφετέρου την αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων, ώστε να διευκολυνθούν στην
(επαν)ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Προϋπολογισμός: 6,8 εκατ. €| Xρόνος ολοκλήρωσης: Σεπτέμβριος 2022

    Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής
Οι Γωνιές Ανακύκλωσης θα είναι σημεία συλλογής ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων. Εκεί θα
γίνεται χωριστή συλλογή διαφορετικών κατηγοριών ανακυκλώσιμων αποβλήτων σε κατάλληλους
περιέκτες με την κατάλληλη σήμανση και με ελεύθερη πρόσβαση του κοινού. Οι Γωνιές θα
δημιουργηθούνσε 14 σημεία του Δήμου.
Προϋπολογισμός: 5,7 εκατ. €| Xρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2022

    Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Θύλακες
Ανεργίας - Β΄Φάση
Τοποθέτηση ανέργων σε Δήμους - θύλακες ανεργίας για 8 μήνες και δράσεις κατάρτισης των
συμμετεχόντων (Α & Β΄ Κύκλος).
Προϋπολογισμός: 5,5 εκατ. €| Xρόνος ολοκλήρωσης: Σεπτέμβριος 2022

    Επιταγή Εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
Παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση των ωφελουμένων, διάρκειας 80 ωρών,
σε οριζόντιες δεξιότητες όπως: υγεία και ασφάλεια στην εργασία, βασικές αρχές εργατικού δικαίου,
χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ, οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων, προετοιμασία του
ωφελούμενου για την είσοδό του στην αγορά εργασίας και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις,
διάρκειας 450 ωρών.
Προϋπολογισμός: 4,3 εκατ. €| Xρόνος ολοκλήρωσης: Φεβρουάριος 2020

33

34

35

36

37

Υπό σχεδιασμό Ολοκληρωμένο Σε εξέλιξη

23



Άξονας Γ. Επένδυση & αξία στην περιοχή

Απασχόληση

    Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης για ανέργους Πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ, ηλικίας 22-29 ετών, σε
Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς
Υλοποίηση ειδικού προγράμματος απασχόλησης νέων ηλικίας 22-29 ετών, πτυχιούχων ανώτατων
εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς
και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα για 12 μήνες. Οι στόχοι του έργου είναι α) η
άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων
πτυχιούχων και β) η αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού νεαρής
ηλικίας σε άλλες χώρες προς αναζήτηση εργασίας (brain drain), το οποίο προκαλεί σοβαρές
επιπτώσεις στην Ελληνική οικονομία.
Προϋπολογισμός: 3,9 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Πρόγραμμα προεργασίας για 300 άνεργους νέους
Πρόγραμμα προεργασίας για 300 άνεργους νέους, ηλικίας 18-30, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
και σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημόσιου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική
δραστηριότητα, στους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, της
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Προϋπολογισμός για τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Βορείου
Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 20 εκατ. €.
Προϋπολογισμός: 3,1 εκατ. €

    Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα σε υπηρεσίες
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Τοποθέτηση ανέργων για συνολικό χρονικό διάστημα 8 μηνών σε Προγράμματα Κοινωφελούς
Εργασίας σε Δήμους και Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας / Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Επιβλέποντες Φορείς).
Προϋπολογισμός: 2,4 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Υπηρεσίες
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης -ΥΠΥΤ)
Προώθηση στην απασχόληση ανέργων μέσω της τοποθέτησής τους για συνολικό χρονικό διάστημα 8
μηνών σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης -ΥΠΥΤ), καθώς και η συμμετοχή
στην κατάρτιση για την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων
των ανέργων σε συνδυασμό με την απασχόλησή τους προς την επίτευξη του στόχου της ένταξης/
επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.
Προϋπολογισμός: 1,9 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Ολοκληρωμένη Παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας
στην Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στον Πολιτισμό για άνεργους άνω των 30 ετών
Απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων στον τομέα του πολιτισμού με στόχο την επαγγελματική
ενδυνάμωση και ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων, ηλικίας άνω των 30 ετών. Ειδικότερα, η
πράξη περιλαμβάνει Συμβουλευτική Υποστήριξη ωφελούμενων με στόχο την προετοιμασία και ομαλή
ένταξη τους την αγορά εργασίας, θεωρητική Κατάρτιση σε επαγγελματικές δεξιότητες, συνολικής
διάρκειας 140 ωρών ανά ωφελούμενο, πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, συνολικής διάρκειας 200
ωρών ανά ωφελούμενο και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων.
Προϋπολογισμός: 1,7 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023
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Άξονας Γ. Επένδυση & αξία στην περιοχή

Απασχόληση

    Επιταγή εισόδου για νέους 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση
εργασιακής εμπειρίας
Παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών (απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και απόφοιτοι
υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) υπηρεσιών συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης και
πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
Προϋπολογισμός: 1,7 εκατ. €| Xρόνος ολοκλήρωσης: Μάρτιος 2021

    Απόκτηση Δεξιοτήτων Ανέργων Γυναικών έως 29 ετών με στόχο την απασχολησιμότητα τους
σε επιλεγμένους τομείς της Οικονομίας
Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης,
πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε άνεργες γυναίκες, ηλικίας 18 έως 29 ετών,
μέσω της ανάπτυξης και ενίσχυσης επαγγελματικών δεξιοτήτων σε δυναμικούς κλάδους της
οικονομίας.
Προϋπολογισμός: 1,7 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες της
Τουριστικής Βιομηχανίας
Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης,
πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε ανέργους έως 30 ετών, μέσω της ανάπτυξης
και ενίσχυσης επαγγελματικών δεξιοτήτων σε ειδικότητες της τουριστικής βιομηχανίας.
Προϋπολογισμός: 1,4 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής,
τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ
Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης,
πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε ανέργους, ηλικίας 25-29 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής
και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).
Προϋπολογισμός: 1,2 εκατ. €| Xρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2022

    Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών
Τοποθέτηση νέων έως 29 ετών για 6 μήνες σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας που
προσφέρονται από ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς ΚΑΛΟ και γενικά εργοδότες που ασκούν οικονομική
δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.
Προϋπολογισμός: 1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023
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Άξονας Γ. Επένδυση & αξία στην περιοχή

Τουρισμός

Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού

Εκσυγχρονισμός των αναβατήρων του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού,
Α΄Φάση & Β΄Φάση
Εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών: α) υποδομές χωρικής αναδιοργάνωσης διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου και χιονοδρομικών πιστών, β) μικρής κλίμακας βελτιστοποιήσεις παραμέτρων
και έργου, γ) συμπληρώσεις – αναβαθμίσεις συστήματος ηλεκτροδότησης στην περιοχή της
Φτερόλακας, δ) εγκατάσταση συστήματος εφεδρικής ράγας συντήρησης στο σταθμό στάθμευσης
φορείων Ηνιόχου – Ερμή. Ε) Παροχή συμπληρωματικών συνθέσεων σε φορεία – σεναρίων φόρτωσης
αναβατήρων, στ) στέγαση διασυνδετικής ράγας σταθμών Άνω Ηνιόχου, Άνω Ερμή, ζ) δασικές
αποκαταστάσεις, αναδασώσεις, η) τοποθέτηση συστημάτων εποπτείας και συντήρησης.
Προϋπολογισμός: 1,7 εκατ. €| Ολοκληρωμένο

Ανάπτυξη - Εκσυγχρονισμός – Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών Χιονοδρομικού Κέντρου
Παρνασσού
Εκπόνηση όλων των μελετών για την ωρίμαση του έργου (Μελέτη διαχείρισης αποβλήτων - ΕΕΛ
(Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων), ΣΑΥ – ΦΑΥ, Τεύχη Δημοπράτησης, σύνταξη φακέλου για την
έκδοση των απαιτούμενων περιβαλλοντικών, πολεοδομικών και άλλων αδειοδοτήσεων για τη
βελτίωση των υποδομών του χιονοδρομικού κέντρου με σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων. Πρόοδος υλοποίησης: Στην παρούσα φάση έχει εκδοθεί η απόφαση ένταξής του στο
Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπουργείου Τουρισμού.
Προϋπολογισμός: 0,2 εκατ. €

Ανάπτυξη Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού
Ενέργειες Τεχνικής και Νομικής ωρίμανσης για την προσέλκυση οperator διεθνούς επιπέδου.

    Αξιοποίηση πολιτιστικού/ φυσικού αποθέματος για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας
Σχεδιασμός και την υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών προβολής και προώθησης του τουριστικού
προϊόντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με στόχο την ανάδειξη της Περιφέρειας ως ενός
πολυδιάστατου ανταγωνιστικού τουριστικού προορισμού στην εγχώρια και διεθνή τουριστική αγορά.
Προϋπολογισμός: 1,2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Οκτώβριος 2023
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Άξονας Δ. Δίπλα στον πολίτη & Ποιότητα ζωής

Ψηφιακές διασυνδέσεις

    Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ
Δράσεις "Εξυπνων Πόλεων" Πρόοδος υλοποίησης: Υποβολή τεχνικών δελτίων
Προϋπολογισμός: 12,6 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2025

    Ψηφιακή Αναβάθμιση των ΚΕΠ
Ενίσχυση της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών, ηλεκτρονική διεκπεραίωση υποθέσεων, χωροταξική
διάρθρωση με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς και ομάδων ειδικών κατηγοριών, όπως
ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, πολίτες χωρίς ψηφιακές δεξιότητες. Το έργο αφορά την
προμήθεια εξοπλισμού και την ανακαίνιση των ΚΕΠ σε 24 Δήμους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:
Αλιάρτου - Θεσπιέων, Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας, Θηβαίων, Λεβαδέων, Ορχομενού, Τανάγρας,
Διρφύων - Μεσσαπίων, Ερέτριας, Ιστιαίας - Αιδηψού, Καρύστου, Κύμης - Αλιβερίου, Μαντουδίου -
Λίμνης - Αγίας Άννας, Χαλκιδέων, Αγράφων, Καρπενησίου, Σκύρου, Αμφίκλειας - Ελάτειας, Δομοκού,
Καμένων Βούρλων, Λαμιέων, Λοκρών, Μακρακώμης, Στυλίδας, Δελφών, Δωρίδος. Πρόοδος
υλοποίησης: Έχει δοθεί έγκριση προκαταβολής του 30%.
Προϋπολογισμός: 2,2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

Διαχείριση απορριμμάτων

    Διευθέτηση του Υφιστάμενου Χ.Υ.Τ.Α. και Επέκταση Κυττάρου στη Θέση «Νευρόπολη» Δήμου
Λαμιέων
Προϋπολογισμός: 6,8 εκατ. €

    Δημιουργία Πράσινων Σημείων
Δημιουργία Πράσινου Σημείου, ως βασικού πυλώνα μιας νέας πολιτικής για τα απόβλητα σύμφωνα
με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.), συμβάλλοντας στην προώθηση της
προετοιμασίας για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.Το Πράσινο Σημείο (Π.Σ.) θα είναι
ένας οργανωμένος χώρος, οριοθετημένος και διαμορφωμένος με κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό,
ώστε οι πολίτες να εναποθέτουν χωριστά συλλεγόμενα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα (π.χ χαρτί,
γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια) ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα (ρουχισμό,
έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), προκειμένου αυτά στη συνέχεια να προωθηθούν για
ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση.
Προϋπολογισμός: 3,1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

Ασφάλεια

    Προμήθεια 95 Οχημάτων
Προμήθεια 68 επιβατικών οχημάτων, 16 οχημάτων τύπου τζιπ 4Χ4, 2 γερανοφόρων, 5 ανακριτικών, 3
οχημάτων μεταγωγής κρατουμένων και οχήματος μεταφοράς σκύλου.
Προϋπολογισμός: 2,3 εκατ. €| Xρόνος ολοκλήρωσης: 2022
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Άξονας Δ. Δίπλα στον πολίτη & Ποιότητα ζωής

Παιδεία

    Υλοποίηση Φοιτητικών Εστιών και λοιπών Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Εγκαταστάσεων
στη Λαμία
Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επέκταση των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία
συνολικής επιφάνειας 13.600 τ.μ. σε παρακείμενο οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 26.000 τ.μ
περίπου και συγκεκριμένα την κατασκευή εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών για την
εγκατάσταση των τμημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής με Εφαρμογές
στη Βιοϊατρική και την κατασκευή φοιτητικών εστιών για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών έως
και 120 φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πρόοδος υλοποίησης: Σε εξέλιξη η διαγωνιστική
διαδικασία του έργου (Στάδιο Β.Ι. Ανταγωνιστικός Διάλογος). Προϋπολογισμός: 113,6 εκατ. € (25
εκατ. € για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας).
Προϋπολογισμός: 25 εκατ. €

    Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) είναι δημόσια σχολεία ενηλίκων στο πεδίο της Διά Βίου
Μάθησης. Απευθύνονται σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την
εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης τίτλου ισότιμου με το
απολυτήριο Γυμνασίου με έμφαση στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη
προσωπικών δεξιοτήτων. Πρόοδος υλοποίησης: 136 εκπαιδευόμενοι/ες στο ΣΔΕ Αλιβερίου (Δήμος
Κύμης - Αλιβερίου), 114 εκπαιδευόμενοι/ες στο ΣΔΕ Μαντουδίου-Λίμνης Αγίας Άννας (Δήμος
Μαντουδίου-Λίμνης Αγίας Άννας).
Προϋπολογισμός: 3,2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Σεπτέμβριος 2023

    Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ
Αμειβόμενη πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων (σπουδαστών) των δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ,
ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη και να διασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις
μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.
Προϋπολογισμός: 2,5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Νοέμβριος 2023

    Επαγγελματική κατάρτιση σπουδαστών των δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ
(καταρτιζόμενοι έως 29 ετών ΕΑΕΚ)
Χρηματοδότηση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης που παρέχεται στα δημόσια ΙΕΚ
αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων, τη διευκόλυνση της
επαγγελματικής ένταξης των αποφοίτων στην αγορά, τον εκσυγχρονισμό της διοικητικής οργάνωσης
με την ένταξη μεταξύ άλλων και Γραφείων Επαγγελματικής ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (ΓΕΑΣ)
καθώς και τη γενικότερη αναβάθμιση της εκπαίδευσης που παρέχεται στα Δημόσια Ινστιτούτα
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ).
Προϋπολογισμός: 1,7 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Αναβάθμιση υποδομών ΤΕΙ Καρπενησίου - συντήρηση και επισκευή φοιτητικής εστίας
Προϋπολογισμός: 1 εκατ. €

    Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών - Β Κύκλος 
36 ωφελούμενοι.
Προϋπολογισμός: 0,8 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής
έρευνας Β' Κύκλος
43 ωφελούμενοι.
Προϋπολογισμός: 0,7 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023
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Υγεία

    Νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός για την κάλυψη αναγκών πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας
Προμήθεια κινητού εξοπλισμού (ασθενοφόρα οχήματα, κινητές μονάδες) και ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των δομών ΠΦΥ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Προϋπολογισμός: 3,3 εκατ. €

    Επισκευή - συντήρηση Κέντρων Υγείας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
Το έργο περιλαμβάνει τις εργασίες επισκευής και συντήρησης σε 11 Κέντρα Υγείας στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας (Αμφίκλειας, Αταλάντης, Μακρακώμης, Δομοκού, Στυλίδας, Καμένων Βούρλων,
Αλιβερίου, Ψαχνών, Ιστιαίας, Μαντουδίου, Δυτ. Φραγκίστας). Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο
υλοποιείται. Σε κάποιοα από τα κέντρα υγείας οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί (Αμφίκλεια,
Μακρακώμη, Στυλίδα, Καμένα Βούρλα).
Προϋπολογισμός: 2,4 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

Πολιτισμός

    Δράσεις συντήρησης - ανάδειξης - προστασίας μνημείων και πολιτιστικών αγαθών και
δράσεις διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας
Στέρεας Ελλάδας
Υπό δημοπράτηση το υποέργο «Συντήρηση παλαιών τοιχογραφιών Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας
Καρπενησίου».
Προϋπολογισμός: 1,6 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2025

Αναπλάσεις

    Διατήρηση και επανάχρηση αξιόλογου βιομηχανικού κτιριακού αποθέματος Μύλου
Παπαϊωάννου (Α' Φάση)
Προϋπολογισμός: 1 εκατ. €

Πολιτική προστασία

    Δημιουργία Περιφερειακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας Στερεάς Ελλάδας μέσω ΣΔΙΤ
Το Περιφερειακό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας θα κατασκευαστεί στη Λαμία σε κτίριο επί της επί της
παράπλευρης οδού Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης της Τ.Κ. Ροδίτσης της Δ.Ε. Λαμίας του Δήμου
Λαμιέων. Πρόοδος υλοποίησης: Έναρξη Β' φάσης διαγωνισμού.
Προϋπολογισμός: 8,3 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2 έτη από την υπογραφή της
σύμβασης

    Προμήθεια πτυσσόμενων μεταφερόμενων γεφυρών
Προμήθεια πτυσσόμενων μεταφερόμενων γεφυρών για την άμεση τοποθέτηση σε περιοχές που
έχουν πληγεί από καταστροφές. Πρόοδος υλοποίησης: 2ο τρίμηνο 2023, συμβασιοποίηση με τον
κατασκευαστή. Προϋπολογισμός για την επικράτεια: 12,5 εκατ. €.
Προϋπολογισμός: 2,5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2025

    Ευφυείς ψηφιακές εφαρμογές για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας - ασφάλειας, της
υγείας και της αγροτικής παραγωγής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Προϋπολογισμός: 1 εκατ. €
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Βελτίωση καθημερινότητας

    Ανέγερση Διοικητηρίου Στερεάς Ελλάδας
Η ανέγερση Διοικητηρίου στη Λαμία θα συμβάλει στη μείωση του λειτουργικού κόστος για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λόγω της αλλαγής της ενεργειακής κλίμακας από Ε – Ζ (υφιστάμενες
εγκαταστάσεις) σε Α στο νέο κτήριο. Επιπρόσθετα, θα διευκολύνει την πρόσβαση των κατοίκων,
πολιτών και επιχειρήσεων και θεσμικών φορέων και θα μειώσει του χρόνους απόκρισης των
υπηρεσιών καθώς θα είναι συγκεντρωμένες σε έναν χώρο και θα συμβάλει στην προσβασιμότητα των
ΑμεΑ. Πρόοδος υλοποίησης: Υπάρχει ολοκληρωμένη προμελέτη.
Προϋπολογισμός: 36 εκατ. €

    Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Σε υλοποίηση δύο έργα για την καταπολέμηση των κουνουπιών.
Προϋπολογισμός: 8,5 εκατ. €

    Πρόγραμμα περισυλλογής, διαχείρισης ή /και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και
κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και
αιγοπρόβατα 
Προϋπολογισμός: 3 εκατ. €

    Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ
Δημιουργία Δομής Υποστήριξης Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης – Γέφυρας, η οποία θα εξυπηρετεί
όλους τους κατοίκους της Περιφέρειας, με προτεραιότητα στις πληθυσμιακές ομάδες που πλήττονται
περισσότερο - με στόχο τη διάχυση της πληροφορίας αναφορικά με υπηρεσίες και παροχές
κοινωνικού χαρακτήρα προς όλους τους πολίτες. Στη Δομή Υποστήριξης πραγματοποιείται
συστηματική αξιοποίηση δεδομένων, μελετών και ερευνών και η επικαιροποίηση στοιχείων ομάδων
στόχου ωφελουμένων, με απώτερο στόχο τη διάγνωση των αναγκών τους και την προώθηση τους σε
Υπηρεσίες, Δομές και Προγράμματα που έχουν ως αντικείμενο την κοινωνική υποστήριξη,
ενδυνάμωση και ένταξή τους.
Προϋπολογισμός: 2,6 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Ιούλιος 2023

    Επισκευή συντήρηση και εκσυγχρονισμός κτιριακών υποδομών Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας
Προϋπολογισμός: 1,5 εκατ. €
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Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Οδικά έργα

    Συντήρηση οδικού δικτύου ΠΕ Βοιωτίας
Προϋπολογισμός: 17,8 εκατ. €

    Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο της περιοχής Αράχοβας για
τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας Π.Ε. Βοιωτίας
Έργο αποκατάστασης των κατολισθητικών φαινομένων στην περιοχή της Αράχοβας: περιοχή 1 στο 4ο
χλμ της Ε.Ο. Λιβαδειάς-Αράχοβας, περιοχή 2 στο 26ο χλμ της Ε.Ο. Λιβαδειάς-Αράχοβας, περιοχή 3
στην επαρχιακή οδό Αράχοβας-Λιβάδι που συνδέει την πόλη της Αράχοβας με το Χιονοδρομικό
Kέντρο Παρνασσού. Πρόοδος υλοποίησης: Σε διαγωνιστική διαδικασία, αναμένεται συμβασιοποίηση
τον 7.2023.
Προϋπολογισμός: 6,8 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Ιούλιος 2024

    Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας
1. Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου - Αναδιαμόρφωση κόμβου Κεντρικής Εισόδου Διστόμου
Βοιωτίας. 2. Αναβάθμιση οδοφωτισμού για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Δήμο Διστόμου -
Αράχοβας - Αντίκυρας.
Προϋπολογισμός: 2,8 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2025

    Αποκατάσταση βλαβών στους Δήμους Ορχομενού και Αλιάρτου μετά τα έντονα καιρικά
φαινόμενα (4.2020)
1. Αποκατάσταση κοίτης και αναχωμάτων Κηφισσού Ποταμού. 2. Αποκατάσταση βατότητας
αγροτικών οδών Κωπαϊδικού Πεδίου. 3. Επισκευή και αποκατάσταση βλαβών σε θυροφράγματα –
αντλιοστάσια άρδευσης Κωπαΐδας. Πρόοδος υλοποίησης: Έχουν ολοκληρωθεί τα υποέργα 1 και 2 και
το 3 είναι σε εξέλιξη.
Προϋπολογισμός: 2,5 εκατ. €

    Μελέτη βελτίωσης οδού Πρόδρομος - Ζάλτσα
Τοπογραφική αποτύπωση, οριστική γεωλογική μελέτη, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτη
οδοποιίας, υδραυλική μελέτη αποχέτευσης ομβρίων - αποστράγγισης των οδικών έργων, εκτέλεση
γεωτεχνικών ερευνών - γεωτεχνικές μελέτες, μελέτη τεχνικών, μελέτη σήμανσης – ασφάλισης,
σύνταξη κτηματολoγικών διαγραμμάτων και πινάκων αναλογισμού, σχέδιο ασφάλειας και υγείας και
φάκελος ασφάλειας, τεύχη δημοπράτησης. Πρόοδος υλοποίησης: Έχει ολοκληρωθεί η προκαταρτική
μελέτη, εκπονείται η οριστική μελέτη.
Προϋπολογισμός: 1,4 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Σεπτέμβριος 2023

    Κατασκευή κυκλικών κόμβων
Κατασκευή εντός των πολεοδομικών ορίων της πόλης της Λιβαδειάς των εξής κυκλικών κόμβων: 1.
Διασταύρωση των οδών Δελφών και Αγίου Φανουρίου. 2. Διασταύρωση των οδών Ρούμελης και
Χαιρωνείας. 3. Διασταύρωση των οδών Ρούμελης και δημάρχου Ιωάννη Περγαντά. 4. Διασταύρωση
των οδών δημάρχου Ιωάννη Περγαντά και Αχιλλέως.
Προϋπολογισμός: 1,4 εκατ. €

    Δημοτική Οδός Κοιν. Κοκκίνου (τμήμα απο Ακραίφνιο προς Σκορπονέρια) 
Εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης του δρόμου που ξεκινά από την Ιερά Μονή Πελαγίας προς τον
οικισμό των Σκορπονερίων της τ.κ. Κοκκίνου του Δήμου Ορχομενού.
Προϋπολογισμός: 1,4 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Σεπτέμβριος 2023
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Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Οδικά έργα

    Κατασκευή νέας χάραξης οδού και γέφυρας στη θέση «Διπότι» στην Τ.Κ. Παύλου του Δήμου
Ορχομενού
Δημιουργία ενός νέου τμήματος οδικού άξονα που θα συνδέσει την Τ.Κ Παύλου με την πόλη του
Ορχομενού μέσω της Περιφερειακής οδού Ορχομενού - Κάστρου. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις του
έργου, θα μετατρέψουν την επικίνδυνη οριζοντιογραφικά χάραξη του υφιστάμενου δρόμου επάνω
από ένα τεχνικό μικρών διαστάσεων σε ένα ασφαλή άξονα χωρίς απότομες μεταβολές ευθυγραμμιών
και μία γέφυρα επαρκούς πλάτους καθιστώντας τον άρτιο, λειτουργικό και με την απαιτούμενη
ασφάλεια στους διερχόμενους οδηγούς.
Προϋπολογισμός: 1,1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Ωρίμανση των µελετών για τη δημοπράτηση του έργου: «Κατασκευή της Παράκαμψης
Αράχοβας», οι οποίες αφορούν σε στατικές, συγκοινωνιακές και υδραυλικές μελέτες καθώς
και στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.
Εκπόνηση αναγκαίων μελετών και Τευχών Δημοπράτησης. Πρόοδος υλοποίησης: Προς ολοκλήρωση.
Προϋπολογισμός: 0,2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2023

Σιδηροδρομικά έργα

    Αντικατάσταση παρελκόμενου εξοπλισμού ανίχνευσης συρμών στα τμήματα του
σιδηροδρομικού δικτύου Αχαρναί - Οινόη - Χαλκίδα και Ευαγγελισμός - Ν. Πόροι -
Λεπτοκαρυά και ενσωμάτωση νέων λειτουργιών στην Τηλεδιοίκηση του ΚΕΚ ΣΚΑ 
Αντικατάσταση μέρους του υφιστάμενου εξοπλισμού του Συστήματος Σηματοδότησης των
σιδηροδρομικών τμημάτων γραμμής Αχαρναί – Οινόη – Χαλκίδα & Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά και
συγκεκριμένα της ενδιάμεσης μονάδας TEML 32 η οποία θα αντικατασταθεί με νέο εξοπλισμό
συστήματος ανίχνευσης συρμών, τύπου μετρητών αξόνων, όπου θα έχει το μέγιστο επίπεδο
ασφάλειας (SIL 4) και θα συνεργάζεται κατευθείαν με το σύστημά Αλληλασφάλισης RRI. Πρόοδος
υλοποίησης: Σε διαγωνιστική διαδικασία.
Προϋπολογισμός: 4,5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2024

    Κατασκευή βαρέως τύπου περίφραξης κατά μήκος της γραμμής ανόδου
Κατασκευή βαρέως τύπου περίφραξης κατά μήκος της γραμμής ανόδου παράπλευρα του
καταυλισμού Ρομά (θέση Πυρί Θήβας). Πρόοδος υλοποίησης: Έχει υπογραφεί σύμβαση με ανάδοχο.
Προϋπολογισμός: 0,4 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2023

Έργα ύδρευσης

    Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εντοπισμού διαρροών, ελέγχου ποιότητας και
μείωσης του μη τιμολογούμενου νερού στο Δήμο Τανάγρας
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία εννέα Τοπικών Σταθμών Ελέγχου σε
επιλεγμένες δεξαμενές του, έξι Σταθμών Διαχείρισης Πίεσης στην είσοδο επιλεγμένων ζωνών του
δικτύου όπου παρατηρούνται υπερπιέσεις, συχνές θραύσεις με αποτέλεσμα να καταπονείται το
δίκτυο και να υποβαθμίζεται η ποιότητα του παρεχόμενου νερού, είκοσι έξι Σταθμών Μέτρησης
Παροχής – Πίεσης - Ποιότητας σε κρίσιμα σημεία του δικτύου με σκοπό την εξασφάλιση της
επάρκειας ποιοτικά και ποσοτικά, καθώς και Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης, Φορητών
Σταθμών Ελέγχου, καθώς και Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου για τη συλλογή όλων των μετρούμενων
τιμών και τον τηλεέλεγχο του δικτύου.
Προϋπολογισμός: 5,6 εκατ. €
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Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Έργα ύδρευσης

    Βελτίωση υδροδότησης των οικισμών της Δ.Ε. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων από τη ΔΕΥΑΘ
Το έργο αφορά στην κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης της ΔΕΥΑΘ για την Αλυκή Δήμου Θηβαίων, στην
προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών, συστήματος αυτόματης ανάγνωσης
ενδείξεων και ελέγχου διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε. Θίσβης, της ΔΕΥΑ Θήβας, καθώς και
στη βελτίωση ύδρευσης του εσωτερικού δικτύου Δ.Ε. Βαγίων.
Προϋπολογισμός: 3,7 εκατ. €

    Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών Δήμου
Λιβαδειάς
Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλέλεγχος -
τηλεχειρισμός) στα υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού των ΔΕ του Δήμου Λειβαδιάς.
Επί πλέον, το έργο αφορά και στην αντικατάσταση 6.200 m υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου
ύδρευσης και τροφοδοτικών αγωγών, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι μεγάλες διαρροές νερού του
υπάρχοντος παλαιωμένου δικτύου ύδρευσης της χαμηλής ζώνης, καθώς και της ζώνης Κάδης
(περιοχή Αγ. Γεωργίου).
Προϋπολογισμός: 2,5 εκατ. €

    Μελέτες για την ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών συστημάτων περιοχής Ασωπού
Το έργο αφορά στην ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση προβλεπόμενων δράσεων του έργου
«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων Περιοχής Ασωπού». Για τον σκοπό αυτό
προβλέπεται η εκπόνηση τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών όλων των σταδίων, μετά των Τευχών
Δημοπράτησης των προτεινόμενων παρεμβάσεων. Οι παρεμβάσεις αυτές συνίστανται στην
κατασκευή έργων με στόχο εναλλακτικές πηγές υδροδότησης των βιομηχανιών και των αστικών
περιοχών του Δήμου Τανάγρας και στην κατασκευή έργων για την περιβαλλοντική ανάκτηση του
υπόγειου υδροφορέα και την διαχείριση υδάτων για την περιβαλλοντική εξισορρόπηση του Ασωπού
Ποταμού.
Προϋπολογισμός: 2,1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2022

    Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας
Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση μεταφορικού αγωγού του εξωτερικού υδραγωγείου
ύδρευσης της ΔΚ Διστόμου, την αξιοποίηση νέων πηγών υδροληψίας και βελτίωση υδρευτικών
συνθηκών με ανόρυξη υδρογεώτρησης στην ΔΕ Αντίκυρας και στην περιοχή Ζεμένου και την
αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης ΤΚ Στειρίου.
Προϋπολογισμός: 1,9 εκατ. €

    Έλεγχος διαρροών, εξοικονόμηση ύδατος και ενέργειας δικτύων ύδρευσης Δήμου Διστόμου -
Αράχοβας - Αντίκυρας
Υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου,
διαχείρισης και επεμβάσεως στην λειτουργία του εσωτερικού και του εξωτερικού υδραγωγείου με τη
δημιουργία ενός Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου, ο οποίος θα αποτελεί το επιχειρησιακό κέντρο του
όλου συστήματος και θα επικοινωνεί ασύρματα με 21 επιλεγμένους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου
(ΤΣΕ) του εξωτερικού υδραγωγείου.
Προϋπολογισμός: 1,4 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2021
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Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Αντιπλημμυρικά έργα

    Αντιπλημμυρικά έργα εντός οικισμού Αλιάρτου
Αντικείµενο του έργου είναι η κατασκευή των αγωγών αποχέτευσης των οµβρίων υδάτων του
οικισµού Αλιάρτου του ∆ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων. Το προς κατασκευή δίκτυο των οµβρίων θα
συλλέγει την επιφανειακή απορροή από τις εξωτερικές λεκάνες νότια του οικισµού, καθώς και τις
εσωτερικές λεκάνες απορροής (δηλαδή τις υφιστάµενες οδούς και ρείθρα).
Προϋπολογισμός: 2 εκατ. €

    Μελέτη για αντιπλημμυρική προστασία - ποταμοί Μέλας (Μαυροπόταμος) Παστέλικας και
Ποταμάκι
Εκπόνηση τεχνικής μελέτης για την κατασκευή κατάλληλων αντιπλημμυρικών έργων συνολικού
μήκους 32 χλμ. με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της περιοχής
όπου βρίσκονται οι ποταμοί. Πρόοδος υλοποίησης: Φάση προκαταρτικής μελέτης (τοπογραφικά,
υδρολογικά).
Προϋπολογισμός: 1,2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Μάρτιος 2024

    Καθαρισμός ρεμάτων ΠΕ Βοιωτίας
Προϋπολογισμός: 1 εκατ. €
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Άξονας Β. Αγροτική παραγωγή & Πράσινη μετάβαση

Ενέργεια

    Έργα Ταμείου Ανάκαμψης
Κατασκευή Δικτύου Μέσης Τάσης (Υπόγειο ΜΤ: 7ΚΜ).
Προϋπολογισμός: 11 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2024

    Σύνδεση 354 σταθμών ΑΠΕ συνολικής ισχύος 189,4 MW
Επέκταση υπόγειου δικτύου μήκους 33,5 χλμ., επέκταση εναέριου δικτύου μήκους 47 χλμ. και
ενίσχυση υφιστάμενου δικτύου 40,5 χλμ. Πρόοδος υλοποίησης: 67,5%.
Προϋπολογισμός: 10 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Οκτώβριος 2024

    Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης
Κατασκευή νέου δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την
κάλυψη της πόλης των Λεβαδέων για οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές.
Πρόοδος υλοποίησης: Συμβάσεις σε εξέλιξη.
Προϋπολογισμός: 6,5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2024

    Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης
Κατασκευή νέου δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την
κάλυψη της πόλης της Θήβας. Το έργο αποσκοπεί στην αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου
σε εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές, καθώς και στην απόκτηση σημαντικού μεριδίου της
αγοράς των οικιακών καταναλωτών. Πρόοδος υλοποίησης: Συμβάσεις σε εξέλιξη.
Προϋπολογισμός: 5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2024

    Τοποθέτηση έξυπνων μετρητών
Αντικατάσταση μετρητών παλαιάς τεχνολογίας με νέους έξυπνους μετρητές με σκοπό την βέλτιστη
λειτουργία τους και την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών.
Προϋπολογισμός: 3,8 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2025

    Έργα ενισχύσεων - βελτιώσεων δικτύου
Ενίσχυση δικτύων μέσης τάσης.
Προϋπολογισμός: 2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2025

    Εγκατάσταση τηλεχειριζόμενων διακοπτών φορτίου και διακοπτών αυτομάτου επαναφοράς
και τοποθέτηση μονωτικών καλυμμάτων
Εγκατάσταση επιπλέον περίπου 76 τηλεχειριζόμενων διακοπτών φορτίου και 4 τηλεχειριζόμενων
διακοπτών αυτομάτου επαναφοράς στο δίκτυο με σκοπό την άμεση απομόνωση των βλαβών και τη
βελτίωση των χρόνων επαναφοράς της ηλεκτροδότησης. Η τοποθέτηση μονωτικών καλυμμάτων
συντελεί στον περιορισμό των βλαβών από πτηνά και παράλληλα συνδράμει στην προστασία της
πανίδας.
Προϋπολογισμός: 1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Έργα Ταμείου Ανάκαμψης
Κατασκευή 11ΚΜ Υπογείου Δικτύου Μέσης Τάσης.
Προϋπολογισμός: 1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2025

21

22

23

24

25

26

27

28

41



 

 

  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



Άξονας Β. Αγροτική παραγωγή & Πράσινη μετάβαση

Αρδευτικά έργα

    Φράγμα στο Λιβάδι Αράχοβας, αρδευτικό δίκτυο και υδροηλεκτρικό εργοστάσιο
Κατασκευή έργων του συστήματος υδροληψίας από τους χειμάρρους – τροφοδότες της
Λιμνοδεξαμενής Λιβαδίου Αράχοβας για την αξιοποίηση των νερών των πηγών Τροιζινίκου και
χειμάρρων απορροών που κατακλύζουν την περιοχή στο Λιβάδι Αράχοβας. Το έργο έχει στόχο την
κάλυψη αρδευτικών αναγκών εκτάσεων συνολικού εμβαδού περίπου 6.000 στρεμμάτων στο Δ.Δ
Αράχοβας και του ΤΟΠΕΒ Τροιζινίκου και την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της πόλης της
Αράχοβας αλλά και την κάλυψη των αναγκών δασοπυρόσβεσης και την κάλυψη αναγκών του
χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού. Πρόοδος υλοποίησης: Έχουν εκπονηθεί οι προκαταρκτικές
μελέτες, η προμελέτη του φράγματος και αρδευτικού δικτύου και η ΜΠΕ.
Προϋπολογισμός: 23 εκατ. €

    Αρδευτικά έργα Λιβαδειάς Α΄ Φάση Ζώνες Β-Γ-Δ
Κατασκευή αρδευτικών έργων με κλειστό σωληνωτό δίκτυο υπό πίεση, το οποίο θα λειτουργεί μέσω
του αντλιοστασίου που έχει ήδη κατασκευαστεί με το έργο της Α' Φάσης (Ζώνη Α).
Προϋπολογισμός: 8,3 εκατ. €

    Βελτίωση του αρδευτικού συστήματος της περιοχής Ι του αναδασμού Ορχομενού Π.Ε.
Βοιωτίας
1. Δίκτυο διανομής του αρδευτικού νερού της περιοχής Ι (βόρειο τμήμα αναδασμού Ορχομενού) σε
καθαρή έκταση 5.130 στρ., που αποτελείται από υπόγειους σωληνωτούς αγωγούς υπό πίεση. 2. Έργα
τροφοδοσίας με νερό από την Αρδευτική Διώρυγα Ορχομενού μέσω της δεξαμενής αναρρύθμισης ΔΙ
και το Αντλιοστάσιο ΑΙ. Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο συμβασιοποιήθηκε τον 1.2023.
Προϋπολογισμός: 5,5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Ιούλιος 2025

    Επισκευές-συντηρήσεις-αναβαθμίσεις αντλιοστασίων Υλίκης και Κωπαΐδας
Προϋπολογισμός: 2,7 εκατ. €

    Επισκευή και αποκατάσταση λειτουργίας του νέου πλωτού αντλιοστασίου της Υλίκης
Νέο πλωτό αντλιοστάσιο προς αποκατάσταση της λειτουργίας του με την κατασκευή και τοποθέτηση
πλωτής εξέδρας. Πρόοδος υλοποίησης: Προς υπογραφή σύμβασης.
Προϋπολογισμός: 2,5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Μάρτιος 2024

    Στεγανοποίηση και αποκατάσταση της παροχετευτικότητας καναλιού Υλίκης - Κάστρου
Προϋπολογισμός: 2,1 εκατ. €

    Καθαρισμός Αρδευτικών Καναλιών Κωπαΐδας
Προϋπολογισμός: 1,5 εκατ. €

    Καθαρισμός Αρδευτικών Καναλιών Κωπαΐδας για τα έτη 2021-2022
Καθαρισμός των εξής αρδευτικών – αποστραγγιστικών τάφρων του Κωπαϊδικού πεδίου: Η τάφρος
«Αρδευτική Μαυροματίου» σε συνολικό μήκος 5.800 μέτρων. Οι δύο τάφροι «Σιφωνια» σε συνολικό
μήκος 2Χ2.500= 5.000 μέτρων. Η τάφρος «Εξωχάνδακας Κηφισού» σε συνολικό μήκος 7.300 μέτρων.
Η τάφρος «Βερούση» σε συνολικό μήκος 1.000 μέτρων. Η τάφρος «Τσίτση» σε συνολικό μήκος 3.300
μέτρων. Η τάφρος «Ηλεκτραντλίες 1» σε συνολικό μήκος 400 μέτρων. Η τάφρος «Ηλεκτραντλίες 2» σε
συνολικό μήκος 350 μέτρων. Ο ποταμός «Κηφισός» σε συνολικό μήκος 8.500 μέτρων.
Προϋπολογισμός: 0,9 εκατ. €| Ολοκληρωμένο
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Άξονας Β. Αγροτική παραγωγή & Πράσινη μετάβαση

Αγροτική οδοποιία

    Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας στον Δήμο Ορχομενού (β΄φάση)
Συντηρήσεις έργων πρόσβασης σε γεωργική ή κτηνοτροφική ή μικτή εκμετάλλευση σε εκτός σχεδίου
περιοχές στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Προϋπολογισμός: 8 εκατ. €

    Βελτίωση πρόσβασης αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων
Ασφαλτοστρώσεις αγροτικού δικτύου συνολικού μήκους 16 χλμ,  Κωπαϊδικού πεδίου, από τη γέφυρα
του Κηφισού στην Αλίαρτο, έως το Σωληνάρι και εξωκωπαϊδικού, από την Πέτρα έως τον Υψηλάντη.
Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας των πτηνο-κτηνοτροφικών επιχειρήσεων,
των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των ελαιοπαραγωγών της περιοχής.
Προϋπολογισμός: 3,2 εκατ. €

    Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Ορχομενού
Προϋπολογισμός: 2,5 εκατ. €

    Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών του Δήμου
Λεβαδέων
Οδοστρωσία-βελτίωση βατότητας των αγροτικών δρόμων των αναδασμών στις περιοχές Λιβαδειάς,
Λαφυστίου, Παρορίου, Ακοντίου, Χαιρώνειας, Ρωμέικου, Αγίου Βλασίου και Μαυρονερίου, συνολικού
μήκους περίπου 21 χλμ.
Προϋπολογισμός: 1,9 εκατ. €

    Αγροτικές οδοποιίες Δ.Δ. Άσκρης και Μαυροματίου Δήμου Θεσπιέων
Προϋπολογισμός: 1,4 εκατ. €

    Αγροτική Οδοποιία Κωπαϊδας
Βελτίωση των αγροτικών δρόμων του Κωπαϊδικού πεδίου της Π.Ε Βοιωτίας και ειδικότερα κατασκευή
χωματουργικών, επιχωμάτων και οδοστρωσίας σε αγροτικούς δρόμους εντός των διοικητικών ορίων
των δήμων Ορχομενού και Αλιάρτου σε μήκος 27 χλμ.
Προϋπολογισμός: 1,1 εκατ. €| Ολοκληρωμένο

Περιβάλλον

    Βελτίωση και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος μέσω πιλοτικών και άλλων
περιβαλλοντικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο συμβολής της απορρύπανσης της Λεκάνης
Απορροής Ποταμού Ασωπού
Πιλοτική παρέμβαση για την καταπολέμηση των αέριων ρύπων μέσω νανοσωματιδίων σε 12 σχολικές
μονάδες του Δήμου Τανάγρας και, ειδικότερα, στην περιοχή Οινοφύτων - Σχηματαρίου – Οινόης. Τα
σχολεία της περιοχής επιλέγονται ως αντιπροσωπευτικό δείγμα διεσπαρμένων δημοσίων υποδομών
στην παραπάνω περιοχή, με καθημερινή επισκεψιμότητα, ενώ εφαρμόζεται μέσω της αρχικής
εκτίμησης και της παρακολούθησης της επίπτωσης της μείωσης των αέριων ρύπων, με βάση την
παραπάνω μέθοδο.
Προϋπολογισμός: 2,8 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Υποδομές ηλεκτροκίνησης-ηλεκτρικά οχήματα-σταθμοί φόρτισης του Δήμου Λεβαδέων
Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια 6 οχημάτων και 6 φορτιστών για τις ανάγκες του Δήμου, καθώς
και τις αναγκαίες εργασίες για τη διασύνδεση των φορτιστών με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.
Προϋπολογισμός: 2 εκατ. €
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Άξονας Β. Αγροτική παραγωγή & Πράσινη μετάβαση

Περιβάλλον

    Παράλληλα έργα αναδασμού Τοπικής Κοινότητας Αγ. Δημητρίου Π.Ε Βοιωτίας
Κατασκευή των παράλληλων έργων αναδασμού (αποστραγγιστικό και οδικό δίκτυο) στην περιοχή του
αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητος Αγίου Δημητρίου συνολικής έκτασης 15.800 στρεμμάτων, το οποίο
βρίσκεται Ανατολικά με δρόμο Ορχομενού-Αλιάρτου, Βόρεια με το αγρόκτημα της Τ.Κ Καρυάς του
Δήμου Ορχομενού, Δυτικά με το αγρόκτημα της Τ.Κ Αγ. Σπυρίδωνα του Δήμου Ορχομενού και Νότια
με το αγρόκτημα Τ.Κ Αγίου Αθανασίου του Δήμου Λεβαδέων. Πρόοδος υλοποίησης: Ολοκλήρωση
90% του οικονομικού αντικειμένου.
Προϋπολογισμός: 1,3 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025

    Διαχειριστικές δράσεις προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων στην περιοχή
ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής
ευθύνης του τ.Φορέα Διαχείρισης (ΦΔ) Εθνικού Δρυμού Παρνασσού. Πρόοδος υλοποίησης:
Υλοποίηση με ίδια μέσα. Υπό ανάθεση οι συμβάσεις για τις προμήθειες και την παροχή υπηρεσιών.
Προϋπολογισμός: 1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Αναδασώσεις καμένων εκτάσεων στην Δ.Θ. Αγ. Φανούριος- Τζιμέικα-Πέρα Χωριό Δήμου
Λιβαδειάς
Προϋπολογισμός: 0,8 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025
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Άξονας Γ. Επένδυση & αξία στην περιοχή

Επιχειρηματικότητα

    Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων
Η περιοχή παρέμβασης του έργου περιλαμβάνει το εμπορικό κέντρο της πόλης της Λιβαδειάς που
περικλείεται από τις οδούς Μπουφίδου, Στρατηγού Ιωάννου, Κατσιώτου, Ελευθερίου Βενιζέλου,
Καραγιαννοπούλου, Ιωάννη Ανδρεαδάκη και Μπουφίδου. Στο πλαίσιο του έργου θα γίνουν
παρεμβάσεις στις προσόψεις των καταστημάτων, αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και των
δημόσιων και κοινής ωφέλειας υποδομών και αστικού εξοπλισμού, ανάδειξη του πολιτιστικού
αποθέματος στην περιοχή παρέμβασης. καθώς και πλατφόρμα ενίσχυσης της τοπικής
επιχειρηματικότητας μέσω υπηρεσιών αλληλεπίδρασης, ενίσχυσης της πιστότητας και επιβράβευσης
επισκεπτών.
Προϋπολογισμός: 1,3 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Ιούνιος 2023

    Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Θηβαίων
Η περιοχή παρέμβασης αποτελεί το επίκεντρο του εμπορικού πυρήνα της πόλης της Θήβας και
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας, στην αξιοποίηση και ανάδειξη των
πολιτιστικών και φυσικών πόρων της περιοχής, στην πολεοδομική και αισθητική αναβάθμιση του
χώρου, στην αύξηση της ελκυστικότητας και στην οικονομική ενίσχυση της περιοχής.
Προϋπολογισμός: 1,3 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2022

Στρατηγικές επενδύσεις

    Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Φωτοβολταϊκών και αιολικών σταθμών συνολικής ισχύος
177MW
Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα υλοποιηθούν: Α. Ένας αιολικός σταθμός 37,8MW και πέντε
φωτοβολταϊκοί σταθμοί 38,4MW στο Δ. Θηβαίων και Β. Τέσσερις αιολικοί σταθμοί 41,25MW στο Δ.
Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας.
Προϋπολογισμός: 165,6 εκατ. €*

    Δημιουργία Νέας Μονάδας Παραγωγής Χαρτιού 
Δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής χαρτιού tissue σε ιδιοκτητο οικόπεδο στα Οινόφυτα. Πρόοδος
υλοποίησης: Έχει εκδοθεί η απόφαση χορήγησης κινήτρων.
Προϋπολογισμός: 46 εκατ. €*

    Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΟΕΔΒΑ)
Το έργο αφορά στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση και Διαχείριση Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΟΕΔΒΑ)
και θα δημιουργήσει 50 νέες Ε.Μ.Ε.
Προϋπολογισμός: 32 εκατ. €*
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*Tα συγκεκριμένα έργα δεν συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό προϋπολογισμό που αναγράφεται στο μέρος Α του τεύχους 
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Άξονας Γ. Επένδυση & αξία στην περιοχή

Τουρισμός

    Βελτίωση κτιρίου παλαιού νοσοκομείου για δημιουργία κέντρου τουριστικής προβολής για
την πολιτιστική κληρονομιά της Θήβας
Tο έργο αφορά στην ανακαίνιση και επανάχρηση του κτιρίου του παλαιού Νοσοκομείου Θήβας και
του περιβάλλοντος χώρου του, με σκοπό να επαναλειτουργήσει το κτίριο ως Κέντρο Τουριστικής
Πληροφόρησης και Ψηφιακής Προβολής. Στοχεύει τόσο στην προβολή και την ανάδειξη του
τουριστικού προϊόντος, όσο και στην προσέλκυση επισκεπτών και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της
ψηφιακής εκπαίδευσης και καινοτομίας μέσα από τη διενέργεια σεμιναρίων και καινοτόμων
δράσεων. Πρόκειται για ενα κτίριο με αρχιτεκτονική αξία, κατέχοντας δεσπόζουσα θέση σε ιδιαίτερα
κεντρικό σημείο του αστικού τοπίου και κατά τη λειτουργία του αναμένεται να αποτελέσει ορόσημο
της πόλης. Επιπλέον, θα συνεπικουρήσει στις δράσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας.
Προϋπολογισμός: 2,1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Ξενία Αράχοβας
Τροποποίηση της από 1972 Αρχικής Σύμβασης Μίσθωσης του Ξενία Αράχοβας.
Xρόνος ολοκλήρωσης: 2023
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Άξονας Δ. Δίπλα στον πολίτη & Ποιότητα ζωής

Διαχείριση απορριμμάτων

    Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς Πλάκα Δήλεσι και Δήλεσι και
επέκταση/αναβάθμιση ΒΙΟ.ΚΑ Σχηματαρίου - Οινόφυτων δήμου Τανάγρας
Κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων των οικισμών Δήλεσι και Πλάκα Δήλεσι και των
αγωγών μεταφοράς των λυμάτων προς την υφιστάμενη ΕΕΛ, καθώς και των έργων  επέκτασης του
ΒΙΟ.ΚΑ. Σχηματαρίου-Οινοφύτων. Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο συμβασιοποιήθηκε τον 4.2022.
Προϋπολογισμός: 37,6 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Μάιος 2023

    Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε.Ν. Βοιωτίας-Β' Φάση
Κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων για την ολοκληρωμένη
διαχείριση των σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων, προδιαλεγμένων οργανικών,
ανακυκλώσιμων υλικών, πρασίνων και ιλύος από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων των Δήμων
Θηβαίων, Τανάγρας και Αλιάρτου – Θεσπιέων. Η τεχνολογία επεξεργασίας που θα εφαρμοστεί θα
είναι αυτή της αναερόβιας χώνευσης και της αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας (κομποστοποίησης)
κλειστού τύπου με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και compost. Πρόοδος υλοποίησης:
Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου. Αναμένεται η διευθέτηση της σύνδεσης με ΔΕΔΔΗΕ και η
έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας της μονάδας.
Προϋπολογισμός: 17,1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Μάιος 2023

    Δίκτυο αποχέτευσης Διστόμου, αγωγοί προσαγωγής και Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Λυμάτων (ΕΕΛ)
Κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Διστόμου και Στειρίου, του
εσωτερικού δικτύου και του κεντρικού αγωγού προσαγωγής Διστόμου, του αγωγού προσαγωγής
Στειρίου και του κοινού αγωγού προσαγωγής, καθώς και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων
(ΕΕΛ) των οικισμών Διστόμου και Στειρίου, δυναμικότητας 20ετίας 4.100 ισοδύναμων κατοίκων, σε
γήπεδο έκτασης περίπου 10 στρεμμάτων. Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο εντάχθηκε τον 10.2022.
Προϋπολογισμός: 9,4 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Δίκτυα ακαθάρτων στους οικισμούς Μαυρομματίου και Λεονταρίου - Θεσπιέων και
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)
Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων
δυναμικότητας 20ετίας 6.000 κατοίκων, για την εξυπηρέτηση των οικισμών (Τοπικών Κοινοτήτων)
Μαυρομματίου, Λεονταρίου και Θεσπιών του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων.
Προϋπολογισμός: 7,9 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Οικισμού Ορχομενού. Εργασίες Αποπεράτωσης -
Αναβάθμισης ΚΕΛ. Αντλιοστάσιο ακαθάρτων και αγωγός απαγωγής επεξεργασμένων
λυμάτων - Β΄Φάση (Ολοκλήρωση)
Ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Ορχομενού,
περιλαμβανομένης της εκπαίδευσης του προσωπικού, κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης
ακαθάρτων των οικισμών Αγ. Δημητρίου και Διονύσου, αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού
ακαθάρτων του οικισμού του Ορχομενού. Παράλληλα θα κατασκευασθούν οι συνδέσεις των
ακινήτων του οικισμού του Ορχομενού με το υφιστάμενο ή το υπό κατασκευή δίκτυο. Εργασίες
αποκατάστασης του υφιστάμενου παλαιού δικτύου αποχέτευσης του Ορχομενού. Πρόοδος
υλοποίησης: Έχει συμβασιοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος του έργου.
Προϋπολογισμός: 7,1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023
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Άξονας Δ. Δίπλα στον πολίτη & Ποιότητα ζωής

Διαχείριση απορριμμάτων

    Αναβάθμιση και επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Λιβαδειάς
Υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών σύνδεσης με συστήματα συλλογής και επεξεργασίας αστικών
λυμάτων οικισμών που εμπίπτουν στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, προκειμένου για τη συμμόρφωσή τους.
Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο συμβασιοποιήθηκε τον 5.2022.
Προϋπολογισμός: 5,4 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Μάιος 2024

    Αποχέτευση - Προσαγωγή Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)
Κοινότητας Κυριακίου
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων, καθώς και Εγκατάστασης Επεξεργασίας
Λυμάτων (ΕΕΛ) στην Δημοτική Ενότητα Κυριακίου του Δήμου Λεβαδέων. Με την υλοποίηση του
έργου δίνεται οριστική και σύγχρονη λύση του προβλήματος συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και
διάθεσης των παραγομένων λυμάτων της Δημοτικής Ενότητας Κυριακίου, ώστε να αποφευχθούν οι
κίνδυνοι ρύπανσης, μόλυνσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος εξ αιτίας της ανεξέλεγκτης
διάθεσης των λυμάτων στο φυσικό αποδέκτη της περιοχής. Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο έχει
συμβασιοποιηθεί και η πρόοδος του οικονομικού ανέρχεται στο 20%.
Προϋπολογισμός: 4,5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Κέντρο Επεξεργασίας Ιλύων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
Το Κέντρο Επεξεργασίας Ιλύων περιλαμβάνει μία μονάδα ηλιακής ξήρανσης επιφάνειας 1.280m² η
οποία θα ενισχύεται με διοχέτευση εξωτερικής θερμότητας από μονάδα αεριοποίησης της ηλιακά
ξηραμένης ιλύος και θα έχει δυναμικότητα σχεδιασμού 2.683,2 τόνων ετησίως με συγκέντρωση
ολικών στερεών 20%. Πρόοδος υλοποίησης: Έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης.
Προϋπολογισμός: 3,8 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2025

    Δίκτυα Ακαθάρτων Αλιάρτου - Β΄Φάση (ολοκλήρωση)
Κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής ακαθάρτων του οικισμού Αλιάρτου-Θεσπιέων
Βοιωτίας. Τα λύματα του οικισμού θα οδηγούνται στο αντλιοστάσιο προσαγωγής και από εκεί θα
προσάγονται για επεξεργασία στην υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του
Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων. Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο έχει συμβασιοποιηθεί και η πρόοδος του
οικονομικού αντικειμένου ανέρχεται στο 30%.
Προϋπολογισμός: 3 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Νοέμβριος 2023

    Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων
Κατασκευή των αγωγών αποχέτευσης των οµβρίων υδάτων στο ∆ήλεσι.
Προϋπολογισμός: 2,3 εκατ. €

    Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στον Άγιο Θωμά και στο Κλειδί και
εξωτερικά δίκτυα μεταφοράς στην ΕΕΛ Σχηματαρίου / Οινοφύτων
Κατασκευή των δικτύων συλλογής και µεταφοράς/προσαγωγής των λυµάτων στην ΕΕΛ «Οινοφύτων-
Σχηµαταρίου» των οικισµών «Αγίου Θωµά» και «Κλειδί» συνολικού µήκους 22,5 χλμ. καθώς και τριών
αντλιοστασίων.
Προϋπολογισμός: 2,1 εκατ. €
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Άξονας Δ. Δίπλα στον πολίτη & Ποιότητα ζωής

Διαχείριση απορριμμάτων

    Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Βαγίων και προσαγωγή στην εγκατάσταση
επεξεργασίας λυμάτων Θήβας
Κατασκευή του αγωγού μεταφοράς λυμάτων του οικισμού Βαγίων προς τον κεντρικό συλλεκτήρα
ακαθάρτων της Θήβας, προκειμένου τα λύματα να οδηγηθούν προς επεξεργασία στην υφιστάμενη
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Θήβας. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στην ΕΕΛ
Θήβας για την ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
μετά την σύνδεση του οικισμού Βαγίων σε αυτή.
Προϋπολογισμός: 1,9 εκατ. €| Xρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2022

    Προμήθεια εξοπλισμού για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών
βιοαποβλήτων στο Δήμο Θηβαίων
Προμήθεια κάδων και μέσων συλλογής βιοαποβλήτων, καθώς και εξοπλισμού για την εφαρμογή
προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων.
Προϋπολογισμός: 1,3 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

Παιδεία

    Ανέγερση νέου 12/θέσιου κτιρίου 1ου Δ/Σ Πλάκας Δηλεσίου 
Αντικείμενο του έργου είναι η ανέγερση νέου 12/θέσιου Δημοτικού σχολείου, του 1ου Δ/Σ Πλάκας
Δηλεσίου. Πρόοδος υλοποίησης: Η μελέτη εκπονείται από την ΚΤΥΠ Α.Ε. με αναμενόμενη
ολοκλήρωση 31/3/2023.
Προϋπολογισμός: 5 εκατ. €

    Διαμόρφωση κτιρίου του πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας για τη στέγαση
τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Διαμόρφωση των χώρων του κτιριακού συγκροτήματος του παλαιού εκκοκκιστηρίου (βιομηχανικό
κτήριο) στην Αλίαρτο Βοιωτίας, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο συνεδριακό κέντρο με
παροχές για εργαστήρια, ξενώνες και χώρους αναψυχής διατηρώντας ταυτόχρονα και επιδεικνύοντας
την ιστορία του κτηρίου αυτού.
Προϋπολογισμός: 2,8 εκατ. €

    Επεμβάσεις για τη βελτίωση των Κτιριακών Εγκαταστάσεων στο Γυμνάσιο Διστόμου
Επεμβάσεις για τη βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Γυμανσίου Διστόμου. Το Γυμνάσιο
αποτελείται από τρία κτήρια, εκ των οποίων μόνο τα δύο βρίσκονται σε καλή και λειτουργική
κατάσταση. Πρόοδος υλοποίησης: Η Μελέτη εκπονήθηκε από την ΚΤΥΠ Α.Ε. Αναμένεται εξασφάλιση
χρηματοδότησης για την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Προϋπολογισμός: 0,5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 6 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης

Υγεία

    Ανακαίνιση Κέντρου Υγείας Αλιάρτου
Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης στα κέντρα υγείας Αλιάρτου, Σχηματαρίου και
Διστόμου. Πρόοδος υλοποίησης: Έκδοση απόφασης ένταξης και προετοιμασία διαγωνιστικής
διαδικασίας.
Προϋπολογισμός: 3,8 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2025
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Άξονας Δ. Δίπλα στον πολίτη & Ποιότητα ζωής

Υγεία

Γενικό Νοσοκομείο Θήβας

Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου. Πρόοδος
υλοποίησης: Προς ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας.
Προϋπολογισμός: 0,7 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Ιούνιος 2023

Ανακατασκευή των ΤΕΠ
Ανακατασκευή του Τμήματος των Επειγόντων ώστε να είναι πιο λειτουργικοί οι χώροι για την
καλύτερη περίθαλψη των ασθενών. Πρόοδος υλοποίησης: Διενέργεια διαγωνισμού για τη
δημοπράτηση του έργου.
Προϋπολογισμός: 0,5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025

Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού
Πρόοδος υλοποίησης: Μέρος του εξοπλισμού έχει ήδη παραδοθεί και σύντομα θα προκηρυχθεί
διαγωνισμός για την προμήθεια των ειδών που υπολείπονται.
Προϋπολογισμός: 0,8 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Εντός 2023

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός αξονικού τομογράφου
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός αξονικού τομογράφου - CT 80 τομών.
Προϋπολογισμός: 0,3 εκατ. €| Xρόνος ολοκλήρωσης: Νοέμβριος 2022

Νέες ΜΕΘ
Δωρεά για την προμήθεια και εγκατασταση 3 κλινών νοσηλείας ΜΕΘ, 3 monitors ΜΕΘ και 3
αναπνευστήρων ΜΕΘ για την αντιμετώπιση των αναγκών απ’ την εμφάνιση και διάδοση της νόσου
Covid-19.
Xρόνος ολοκλήρωσης: Οκτώβριος 2020

    Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λιβαδειάς – Γ.Ν. Θηβών
Προϋπολογισμός: 0,4 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Εντός 2023

Πολιτισμός

    Αποκατάσταση και συντήρηση κτιρίων της Ιερά Μητρόπολης Θηβών και Λιβαδειάς
Εργασίες συντήρησης-ανακατασκευής των κτιρίων του Συνεδριακού Κέντρου Επιμόρφωσης και
Επικοινωνίας και των Κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητρόπολης Θηβών και Λειβαδείας και στην
αποκατάσταση και ανάδειξη της Ιεράς Μονής Ευαγγελιστρίας στην Αλιάρτου Βοιωτίας καθώς και
εργασιών συντήρησης-αποκατάστασης κτιρίων υφισταμένων στον περιβάλλοντα χώρο αυτών, ώστε
τα κτίρια και οι χώροι να καταστούν επισκέψιμοι και να αναδειχθούν. Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο
υλοποιείται στο πλαίσιο της από 9-11-2021 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και την Ιερά Μητρόπολη Θηβών και
Λιβαδειάς. Εκπονούνται οι μελέτες που θα οδηγήσουν στην κατασκευή των απαραίτητων έργων.
Προϋπολογισμός: 4 εκατ. €
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Άξονας Δ. Δίπλα στον πολίτη & Ποιότητα ζωής

Πολιτισμός

    Δημιουργική επανάχρηση παλαιών αποθηκών Οργανισμού Κωπαΐδας Αλιάρτου
Ανακατασκευή των παλαιών αποθηκών του Οργανισμού Κωπαΐδας στον Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων
του Νομού Βοιωτίας με σκοπό τη μετατροπή του σε πολυχώρο πολιτισμού. Συγκεκριμένα, οι εργασίες
αποκατάστασης του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου του, έχουν στόχο τη δημιουργία και
λειτουργία συνεδριακού κέντρου 200 θέσεων, αίθουσας εκθέσεων, δημοτικής βιβλιοθήκης,
θερμοκοιτίδας καινοτομίας και τη διαμόρφωση αύλειου χώρου. Θα αποτελέσει ένα κέντρο διάδοσης
και παραγωγής πολιτισμού, τον οποίο θα προβάλλει με εκθέσεις, διαλέξεις, μουσικές εκδηλώσεις,
κινηματογραφικές προβολές και άλλα πολιτιστικά γεγονότα, συμβάλλοντας έτσι τόσο στην ενίσχυση
του πολιτιστικού τουρισμού όσο και την τοπική οικονομία προς όφελος των πολιτών.
Προϋπολογισμός: 2,4 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Αποκατάσταση νότιας πύλης και τμήματος τείχους εκατέρωθεν αυτής στη μυκηναϊκή
ακρόπολη του Γλα
Αποκατάσταση της Nότιας Πύλης του Γλα, η οποία αποτελούσε την κύρια πρόσβαση στην ακρόπολη,
και τμήματος του τείχους εκατέρωθεν αυτής με στόχο την προστασία των οικοδομικών καταλοίπων
και την εξασφάλιση της ευστάθειας των κατασκευών, παράλληλα με την ανάδειξη της οικοδομικής
και μορφολογικής αξίας του μνημείου, το οποίο αποτελεί σπάνιο και εξαιρετικό δείγμα μυκηναϊκής
οχύρωσης.
Προϋπολογισμός: 2,2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2025

    Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Χώρου Ορχομενού Βοιωτίας και αποκατάσταση αρχαίου
θεάτρου στο πλαίσιο δημιουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού
Αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου Ορχομενού Βοιωτίας και αποκατάσταση του αρχαίου
θεάτρου, με σκοπό την προστασία και ανάδειξη των μνημείων που τον αποτελούν, τη δημιουργία
υποδομών εξυπηρέτησης κοινού στο πλαίσιο διατήρησης και ενίσχυσης της πολιτιστικής
φυσιογνωμίας της περιοχής του Ορχομενού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας γενικότερα.
Προϋπολογισμός: 2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2025

Αθλητισμός

    Κατασκευή κολυμβητηρίου Δήμου Θηβαίων
Προϋπολογισμός: 2,8 εκατ. €

    Πάρκο Άθλησης του Δήμου Λεβαδέων
Προϋπολογισμός: 1,2 εκατ. €

Αναπλάσεις

    Παρεμβάσεις σε Αστικούς Χώρους
Ολοκληρωμένη Ανάπλαση για την ανάδειξη και αναβάθμιση του Παραδοσιακού οικισμού Αράχοβας.
Πρόοδος υλοποίησης: Αναμένεται συμβασιοποίηση τον 6.2023.
Προϋπολογισμός: 5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025
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Άξονας Δ. Δίπλα στον πολίτη & Ποιότητα ζωής

Αναπλάσεις

    Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας, (πρώην κτίριο
Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης, για τη
χρήση δημοτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων
Εκσυγχρονισμός και αξιοποίηση ενός εμβληματικού και απαξιωμένου κτιρίου σε κεντρικό σημείο της
πόλης της Λειβαδιάς, πλησίον της πλατείας Λάμπρου Κατσώνη. 1. Μετατροπή του κτιρίου σε
πολυχώρο πολιτισμού και στέγασης διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου. 2. Μετατροπή ενός άδειου
χώρου σε χώρο θεάτρου και αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου.
Προϋπολογισμός: 2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Ανάπλαση κύριου οδικού άξονα της πόλης της Αλιάρτου
Ανακατασκευή υφισταμένων πεζοδρομίων της κεντρικής οδού, Λεωφόρου Αθηνών, από την είσοδο
της δυτικής πλευράς έως την διασταύρωση της Άσκρης, με σκοπό τη λειτουργική της αναβάθμιση, την
αύξηση της ασφάλειας και την ανεμπόδιστη κυκλοφορία των πεζών με προτεραιότητα στα άτομα με
κινητικά προβλήματα.
Προϋπολογισμός: 1,2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Ανάδειξη ιστορικού χώρου Αγ. Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)
Το έργο αφορά στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του ιστορικού χώρου όπου βρίσκεται ο
Μεσαιωνικός Ναός της Αγίας Παρασκευής (χαρακτηρισμένο διατηρητέο μνημείο), και περιλαμβάνει
την ανάδειξη των μνημείων και αγαλμάτων του περιβάλλοντα χώρου και παρεμβάσεις εξωραϊσμού
της οδού Γιαννούτσου που αποτελεί την κύρια πρόσβαση στο ναό.
Προϋπολογισμός: 1,2 εκατ. €

Πολιτική προστασία

    Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας
Προϋπολογισμός: 7 εκατ. €

    Εξειδικευμένες δράσεις-ενέργειες και εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών για πολιτική
προστασία και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για το Δήμο Ορχομενού
Ανάπτυξη πλατφόρμας και συστημάτων για την ενίσχυση της προστασίας του Δήμου Ορχομενού από
φυσικά φαινόμενα μεγάλης κλίμακας και πανδημίες και στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τον
Δήμο, οι οποίες θα αποτελέσουν για το φορέα μια οργανωμένη και αποτελεσματική Πύλη
Επικοινωνίας και Διεπαφών.
Προϋπολογισμός: 1,4 εκατ. €

    Εξοπλισμός, μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής
Προμήθεια οχημάτων πολλαπλών χρήσεων με κατάλληλο συνοδευτικό εξοπλισμό προκειμένου, ο
Δήμος Λεβαδεών, να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του κατά την εμφάνιση έντονων καιρικών
φαινομένων (π.χ. νεροποντές, χιονοπτώσεις, παγετοί) που οφείλονται και στην κλιματική αλλαγή.
Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο εντάχθηκε τον 11.2022. 
Προϋπολογισμός: 0,6 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023
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Άξονας Δ. Δίπλα στον πολίτη & Ποιότητα ζωής

Βελτίωση καθημερινότητας

    Αξιοποίηση του “Κτιρίου Γαλλικής” ως Κοινωνικού Πολύκεντρου για τη φιλοξενία
δραστηριοτήτων προώθησης της κοινωνικής ένταξης και την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας και πρόληψης προς τις ευπαθείς ομάδες 
Αξιοποίηση κτιρίων του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας με σκοπό τη μετατροπή σε «Κοινωνικό
Πολύκεντρο» για τη φιλοξενία δραστηριοτήτων και για την ολοκληρωμένη και συντονισμένη
προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης Ευπαθών Ομάδων. Προτεραιότητα θα δοθεί σε Βρεφικούς-
Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), Κέντρο Δημιουργικής
Απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ) και Δημοτικά Ιατρεία. Παράλληλα, μέχρι το 20% (κατά μέγιστο) της
συνολικής της επιφάνειας του κτιρίου θα δοθεί για οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες θα είναι
υποχρεωτικά βοηθητικές και συνυφασμένες με την κύρια χρήση. Παράλληλα, θα παρέχονται
υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, πρόληψης, συμβουλευτικής προληπτικής ιατρικής, πρόληψης κατά
των εξαρτήσεων καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης
ευπαθών ομάδων.
Προϋπολογισμός: 1,7 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Νοέμβριος 2022

    Κατασκευή συμπληρωματικών κτιρίων διοίκησης του Δήμου Θηβαίων
Προϋπολογισμός: 1,1 εκατ. €

    Δομή παροχής βασικών αγαθών: κοινωνικό παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου, κοινωνικό
φαρμακείο δήμου Λεβαδέων
Λειτουργία τριών δομών παροχής βασικών αγαθών: α) δομή κοινωνικού παντοπωλείου με βασικά
αγαθά διαβίωσης για τουλάχιστον 100 οικογένειες του Δήμου Λεβαδέων που βρίσκονται σε
κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια, β) δομή παροχής συσσιτίου για να καλύψει τις
ανάγκες σίτισης 150 τουλάχιστον ωφελουμένων ημερησίως και γ) δομή κοινωνικού φαρμακείου η
οποία θα παρέχει κάθε μήνα, σε τουλάχιστον 100 άτομα δικαιούχους δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό
υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα.
Προϋπολογισμός: 1,1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Σεπτέμβριος 2023
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Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Οδικά έργα

    Παράκαμψη Χαλκίδας και παράκαμψη Ψαχνών
1) Τμήμα Ν. Λάμψακος – Σήραγγα Βαθροβουνίου. 2) Τμήμα Σήραγγα Βαθροβουνίου – Ψαχνά.3)
Προαίρεση 1η: Τμήμα «Α. Κ. Σχηματαρίου – Νέα Λάμψακος», μήκους 4,0 χλμ. περίπου. 4) Προαίρεση
2η: Παράκαμψη Ψαχνών μήκους 4,60 χλμ. 5) Προαίρεση 3η: Τμήμα της αρτηρίας σύνδεσης Βόρειας –
Νότιας Εύβοιας μήκους 2,40 χλμ. Πρόοδος υλοποίησης: Σε φάση συμβασιοποίησης.
Προϋπολογισμός: 125 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 48 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης

    Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας στην περιοχή του δήμου
Χαλκιδέων & δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή
κακοκαιρία «Θάλεια» 8.2020)
Εργασίες αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου,
καθώς και αντιπλημμυρικές εργασίες στους Δήμους Χαλκιδέων & Διρφύων - Μεσσαπίων μετά τις
καταστροφικές πλημμύρες της θεομηνείας Θάλεια. Περιλαμβάνει 18 υποέργα τα οποία είναι σε
εξέλιξη, εκ των οποίων τα 12 αφορούν εργασίες οδοποιίας & ανακατασκευές τεχνικών και τα 6
αντιπλημμυρικές εργασίες σε ρέματα και ποταμούς της περιοχής.
Προϋπολογισμός: 57,9 εκατ. €

    Συντήρηση οδικού δικτύου ΠΕ Ευβοίας
Εργασίες αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Ν.
Εύβοιας, καθώς και εργασίες αποκατάστασης βλαβών οδοφωτισμού. Πρόοδος υλοποίησης:
Περιλαμβάνει 70 υποέργα, εκ των οποίων τα 45 έχουν ολοκληρωθεί, 19 είναι σε εξέλιξη και για τα
υπόλοιπα προετοιμάζεται η διαγωνιστική διαδικασία.
Προϋπολογισμός: 35 εκατ. €

    Συνέχιση του έργου οδός Ραπταίοι Στύρα
Κατασκευή της παρακαμπτήριας επαρχιακής οδού στο τμήμα Ραπταίοι - Ν. Στύρα - Στύρα συνολικού
μήκους 16,5 χλμ.Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο επαναδημοπρατήθηκε και η νέα σύμβαση
υπογράφτηκε τον Ιανουάριο 2023 για την ολοκλήρωση τμήματος του έργου, που αποτελεί αυτοτελές
και λειτουργικό άξονα.
Προϋπολογισμός: 24,9 εκατ. €

    Αντιμετώπιση καταπτώσεων - κατολισθήσεων επί της οδού Στόμιο - διασταύρωση με ΕΟ 8
(Οξύλιθος -Πλατάνα) μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (θεομηνίες «Ζηνοβία» -12.2019- και
«Ηφαιστίων» -1.2020)
Αποκατάσταση των βλαβών τμημάτων της οδού Στόμιο – Πλατάνας βάσει της εγκεκριμένης μελέτης,
σε μήκος περίπου 2 χλμ με εργασίες προστασίας της οδού τόσο προς το παραλιακό μέτωπο όσο και
προς την ανάντη πλευρά.
Προϋπολογισμός: 15,3 εκατ. €
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Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Οδικά έργα

    Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του Δήμου
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, μετά τα έντονα καιρικά
φαινόμενα (9-10.2018)
Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα (κυκλώνας Ζορμπάς)
που έπληξαν το Νομό Εύβοιας στις 29 & 30 Σεπτεμβρίου 2018 και 1 Οκτωβρίου 2018 (κατολισθήσεις,
καθιζήσεις, καταστροφές τεχνικών έργων κ.λ.π. στο οδικό δίκτυο του νομού, καθώς και προσχώσεις
φερτών υλικών που πλημμύρισαν τις κοίτες των ποταμών οι οποίοι υπερχείλισαν σε διάφορα σημεία
τους και προκάλεσαν βλάβες τόσο σε δημόσια κτίρια και υποδομές, όσο και σε λοιπές ιδιοκτησίες, με
συνέπεια την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης των Δήμων Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας
Άννας & Ιστιαίας – Αιδηψού). Πρόοδος ολοποίησης: Περιλαμβάνει 6 υποέργα οδοποιίας και 4
αντιπλημμυρικά. Εκκρεμεί η ολοκλήρωση ενός υποέργου.
Προϋπολογισμός: 15,2 εκατ. €

    Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων της οδού Ροβιές-Ήλια-Λ.Αιδηψού
Αντιμετώπιση των εντονότατων κατολισθητικών φαινομένων σε μήκος 11 χλμ. στην περιοχή των
Ηλίων της πρωτεύουσας Επαρχιακής οδού Ροβιές – Ήλια – Λ. Αιδηψού, με την κατασκευή των
απαραίτητων τεχνικών έργων (σκεπάστρων, τοίχων αντιστήριξης, αγκυρούμενων πλεγμάτων,
φρακτών ανάσχεσης, βραχοπαγίδων κ.α.) σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη.
Προϋπολογισμός: 12 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Τέλη του 2025

    Παράκαμψη Γιάλτρων
Κατασκευή της παράκαμψης των Γιάλτρων και του οικισμού των Λουτρών Γιάλτρων στο Δήμο
Αιδηψού μήκους περίπου 5,8 χλμ. Το έργο αποτελεί τμήμα ευρύτερης μελέτης βελτίωσης της
επαρχιακής οδού από τον Αγ. Νικόλαο έως τον Αγ. Γεώργιο Λιχάδας. Προβλέπονται εργασίες
χωματουργικών, τεχνικών (κατασκευή τριών γεφυρών), οδοστρωσίας, ασφαλτικών και σήμανσης –
ασφάλισης για την διάνοιξη της οδού.
Προϋπολογισμός: 10,5 εκατ. €

    Επείγουσες παρεμβάσεις άρσης επιπτώσεων από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020
Μελέτη και κατασκευή των έργων που απαιτούνται για την άρση των επιπτώσεων από τις πλημμύρες
της 9ης Αυγούστου 2020 στην Εύβοια ειδικότερα στη γέφυρα Βασιλικού, επί της Εθνικής οδού 44, στη
γέφυρα στον οικισμό Φύλλα και στη γέφυρα στον οικισμό Αφράτι. Προβλέπονται έργα σε τμήματα
συνολικού μήκους 500 μ. ανά περιοχή γέφυρας για την αποκατάσταση ή και βελτίωση του τοπικού
οδικού δικτύου, αντιπλημμυρικά έργα διευθέτησης και αντιδιαβρωτικής προστασίας και έργα για την
κατασκευή δύο νέων γεφυρών στις θέσεις Αφράτι και Φύλλα καθώς και την επισκευή της γέφυρας
Βασιλικού. Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο συμβασιοποιήθηκε τον 11.2022.
Προϋπολογισμός: 7,5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Αύγουστος 2023

    Προστασία παράκτιας ζώνης Πλατάνας Κύμης
Προϋπολογισμός: 7 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Τέλη 2025

    Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων από την
πλημμύρα 8.8.2020
Εργασίες για την ανακατασκευή και προστασία από τη διάβρωση του Παραλιακού δρόμου του
οικισμού Πλατάνας του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, ο οποίος αποτελεί και τμήμα της επαρχιακής οδού
Επ.Ο. 8 Αυλωνάρι - Οξύλιθος - Πλατάνα - Παραλία Κύμης. Πρόοδος υλοποίησης: Σε εξέλιξη η
διαγωνιστική διαδικασία.
Προϋπολογισμός: 5,2 εκατ. €
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Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Οδικά έργα

    Παράκαμψη Λουτρών Αιδηψού
Ολοκλήρωση της κατασκευής της παράκαμψης των Λουτρών Αιδηψού στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού.
Η προς κατασκευή οδός έχει μήκος περίπου 3,4 χλμ. Προβλέπονται εργασίες χωματουργικών,
τεχνικών (κατασκευή ενός σκεπαστού τύπου cut & cover), επέκταση τεχνικών απορροής όμβριων
υδάτων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών και σήμανσης – ασφάλισης.
Προϋπολογισμός: 4,5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Ιούνιος 2023

    Μελέτη: Κεντρικός Οδικός Άξονας Βόρειας Εύβοιας - Τµήµα Παράκαµψη Ψαχνών – Προκόπι
(Στροφυλιά)
Εκπόνηση των μελετών που απαιτούνται για τη δημοπράτηση του έργου. Πρόοδος υλοποίησης: Σε
φάση συμβασιοποίησης.
Προϋπολογισμός: 4 εκατ. €

    Αποκατάσταση βλαβών της Επαρχιακής Οδού «Σκύρος – Λινάρια» μετά τα έντονα καιρικά
φαινόμενα στο Δήμο Σκύρου (2.2019)
Αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις,
χαλαζοπτώσεις) που έπληξαν το Δήμο Σκύρου στις 6 Φεβρουαρίου 2019. Συγκεκριμένα, εκδηλώθηκαν
εκτεταμένες κατολισθήσεις, καθιζήσεις, καταστροφές τεχνικών έργων, προκλήθηκε διάβρωση και
κατολισθητικά φαινόμενα στο κατάντη πρανές της Επαρχιακής οδού, στο τμήμα από Σκύρο μέχρι
Παραλία Μαγαζιά, στη θέση “Μπάσαλε – Παπά το Χούμα”, με αποτέλεσμα την πλήρη καταστροφή
του οδοστρώματος και διακοπή της κυκλοφορίας σε αρκετό μήκος, καθώς και τη διεύρυνση της
περιοχής κατολίσθησης λόγω των συνεχιζόμενων έντονων βροχοπτώσεων.
Προϋπολογισμός: 3,5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2024

    Έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας
Προϋπολογισμός: 2,8 εκατ. €

    Αποκατάσταση βλαβών της εθνικής οδού «Χαλκίδας - Ιστιαίας - Αιδηψού» στην περιοχή της
Δημοτικής Ενότητας Αρτεμισίου μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (12.2019)
Αποκατάσταση βλαβών και κυρίως εκ νέου κατασκευή προεντεταμένης γέφυρας στην περιοχή των
Γουβών μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις, καταιγίδες κ.λ.π.) που έπληξαν τη
Δημοτική Ενότητα Αρτεμισίου, του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού στις 11 Δεκεμβρίου 2019. Εκδηλώθηκαν
εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, καταστροφές τεχνικών έργων στην
Εθνική Οδό «Χαλκίδα – Ιστιαία - Αιδηψός», προκλήθηκε κατάρρευση πεπαλαιωμένης γέφυρας τριών
ανοιγμάτων από πέτρινα βάθρα, που βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού Χαλκίδας – Ιστιαίας – Αιδηψού
και αποτελεί έναν από τους κύριους οδικούς άξονες της περιοχής, στην είσοδο του οικισμού Γουβών,
με αποτέλεσμα την διακοπή της συνέχειας της κυκλοφορίας στον εν λόγω σημείο.
Προϋπολογισμός: 2,5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Μάιος 2022

    Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. 77 Χαλκίδα- Ψαχνά – Ιστιαία – Αιδηψός (κατά τμήματα)
Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για τη βελτίωση τμήματος της Ε.Ο. 77 Χαλκισα-Ψαχνά-Ιστιαία-
Αιδηψός σε μήκος περί τα 21 χλμ. Πρόοδος υλοποίησης: Έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί το
μεγαλύτερο τμήμα της μελέτης.
Προϋπολογισμός: 2,2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2023
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Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Οδικά έργα

    Κόμβος Δροσιάς Ν.Α. Εύβοιας
Ολοκλήρωση του έργου κατασκευής του κόμβου. Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο έχει
συμβασιοποιηθεί.
Προϋπολογισμός: 1,5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Αποκατάσταση ζημίων του οδικού δικτύου από πλημμύρες που έλαβαν χώρα τον 8.2020 στο
δήμο Διρφύων Μεσσαπίων 
Προϋπολογισμός: 1,4 εκατ. €

    Βελτίωση Οδού Ψαχνά - Πολιτικά (τμήμα Πολιτικά - Βρυσάκια)
Κατασκευή - βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της Επαρχιακής οδού οδού Ψαχνά -
Βρυσάκια, σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Περιλαμβάνει εργασίες χωματουργικών,
τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών και σήμανσης. Πρόοδος υλοποίησης: Προετοιμασία
διαγωνιστικής διαδικασίας.
Προϋπολογισμός: 1,3 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025

    Αποκατάσταση βλαβών σε υποδομές της ΔΕ Αρτεμισίου μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα
12.2019
Προϋπολογισμός: 1 εκατ. €

    Αποκατάσταση βλαβών σε υποδομές μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα 4.2020 που έπληξαν
τον Δήμο Ερέτριας Νομού Ευβοίας 
Προϋπολογισμός: 1 εκατ. €

Θαλάσσιες μεταφορές

    Μικρά λιμενικά έργα Παραλίας Αγίας Άννας (αλιευτικό καταφύγιο) Ν. Εύβοιας
Κατασκευή λιμενίσκου / αλιευτικού καταφυγίου εντός του όρμου Αγίου Βασιλείου, πλησίον του
οικισμού Παραλίας Αγίας Άννας του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας στην ΠΕ Ευβοίας.
Σκοπός του έργου είναι ο ασφαλής ελλιμενισμός των αλιευτικών σκαφών της περιοχής καθώς και των
διερχόμενων σκαφών, δεδομένου ότι τα ανατολικά παράλια της νήσου Εύβοιας στερούνται
καταφυγίων σκαφών και ο ευρύτερος θαλάσσιος χώρος αποτελεί ένα από τα πλουσιότερα αλιευτικά
πεδία της χώρας.
Προϋπολογισμός: 7,2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Γ` φάση του λιμένα Μαντουδίου
Συνέχιση της κατασκευής του Λιμένα Μαντουδίου – Γ΄ Φάση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική
μελέτη, με την κατασκευή του εναπομείναντος τμήματος του προσήνεμου μόλου, το οποίο
αποτελείται αποκλειστικά από τεχνητούς ογκολίθους μήκους περί τα 220 μ. Πρόοδος υλοποίησης:
35%.
Προϋπολογισμός: 6,1 εκατ. €

    Αναβάθμιση εξοπλισμού στα Α/Κ διαχείρισης ΟΛΝΕ ΑΕ
Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τον εξοπλισμό της ανωδομής και τη διαμόρφωση των
χερσαίων χώρων στα Α/Κ Αλμυροπόταμου, Νέας Αρτάκης, Ερέτριας, Ηλίων, Καράβου, Καρύστου,
Κύμης, Λίμνης, Μαρμαρίου, Πευκίου, Ωρεών.
Προϋπολογισμός: 1,8 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023
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Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Θαλάσσιες μεταφορές

    Διαμόρφωση χερσαίων χώρων σε λιμένες
Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση των χερσαίων χώρων στους λιμένες Λουτρών
Αιδηψού Δ. Ιστιαίας, Αμαρύνθου Δ. Ερέτριας και Αγίων Αποστόλων Πετριών Δ. Αλιβερίου.
Προϋπολογισμός: 1,8 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού υδατοδρομίων Εύβοιας
Προγραμματίζεται η υλοποίηση έργων υποδομών και προμήθειας κτιριοδομικού και μηχανολογικού
εξοπλισμού για τη λειτουργία υδατοδρομίων στη Χαλκίδα (Μητροπολιτικό κέντρο), στην Κάρυστο
(Περιφερειακό), στην Κύμη (Περιφερειακό) και στην Αιδηψό (Περιφερειακό).
Προϋπολογισμός: 1,6 εκατ. €

    Αλιευτικό καταφύγιο Αγίου Γεωργίου Λιχάδας Ν.Α. Εύβοιας
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή του υπήνεμου μόλου, εκβάθυνση της λιμενολεκάνης,
ηλεκτροφωτισμό του υπήνεμου μόλου, κατασκευή δικτύων και εγκατάσταση pillars εξυπηρέτησης
σκαφών, κατασκευή δικτύου και εγκατάσταση πυροσβεστικών φωλιών και πυροσβεστικών σταθμών.
Προϋπολογισμός: 1,1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

Έργα ύδρευσης

    Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού
Προϋπολογισμός: 8,9 εκατ. €

    Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης δικτύων ύδρευσης
του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων
Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία 18 Τοπικών Σταθμών
Ελέγχου σε υφιστάμενες υποδομές του δικτύου (δεξαμενές και γεωτρήσεις), 15 Σταθμών Μέτρησης
Ποιοτικών Χαρακτηριστικών και Πίεσης και 10.000 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης σε
επιλεγμένα σημεία του δικτύου. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει την προμήθεια Φορητών Σταθμών
Ελέγχου, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου.
Προϋπολογισμός: 5,2 εκατ. €

    Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Καρύστου
Το έργο αφορά στην αντικατάσταση υφιστάμενου πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης της Δ.Κ.
Καρύστου.
Προϋπολογισμός: 4 εκατ. €

    Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης ΔΚ Λίμνης
Το έργο αφορά στην αντικατάσταση πεπαλαιωμένων δικτύων ύδρευσης στο εντός σχεδίου τμήμα της
Λίμνης, τις απαραίτητες αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες και τις εργασίες διαχείρισης ΑΕΚΚ.
Προϋπολογισμός: 3,8 εκατ. €

    Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Σκύρου
Βελτίωση των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Σκύρου, αποσκοπώντας στην αντικατάσταση των
παλαιών τμημάτων των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Μόλου και Καλαμίτσας, στην κατασκευή νέου
μεταφορικού αγωγού από το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης του οικισμού της Ατσίτσας προς τον Άγιο
Φωκά και στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης της υδρομάστευσης Νυφάτσι.
Προϋπολογισμός: 3,2 εκατ. €
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Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Έργα ύδρευσης

    Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού
και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης της
ΔΕΥΑ Ερέτριας
Το έργο προβλέπει τη δημιουργία ενός συστήματος συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου,
αυτοματισμού, στην λειτουργία των εγκαταστάσεων αποτελούμενο από Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου
από το οποίο θα γίνεται διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του
δικτύου μεταφοράς/διανομής νερού, διασυνδεδεμένο, μέσω ασύρματων επικοινωνιακών διατάξεων
με 11.339 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης.
Προϋπολογισμός: 3 εκατ. €

    Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης Δήμου Καρύστου
Το έργο αφορά στην κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της επέκτασης της πόλης Καρύστου,
ενώ πλαισιώνεται με υποέργο αυτεπιστασίας της ΕΦΑ Ευβοίας για αρχαιολογικές έρευνες και
εργασίες κατά την διάρκεια των εργασιών εκσκαφών του.
Προϋπολογισμός: 3 εκατ. €

    Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας, ελέγχου διαρροών, εξασφάλιση επάρκειας και
ποιότητας δικτύου ύδρευσης Κύμης Αλιβερίου
Το έργο αφορά στην προμήθεια ενός ολοκληρωμένου, λειτουργικού και ενιαίου συστήματος
τηλεμετρίας στο δίκτυο ύδρευσης με κύριο σκοπό τον έλεγχο διαρροών και την εξασφάλιση της
επάρκειας και της ποιότητας του νερού στο Δήμο.
Προϋπολογισμός: 2,9 εκατ. €

    Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμών Ίκαρου, Ακρωτηρίου και Μπούρου του Δήμου
Καρύστου
Εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης του συνόλου των μεταφορικών αγωγών των υφιστάμενων
εξωτερικών υδραγωγείων των οικισμών Αετού, Ακρωτηρίου, Ικάρων και Μπούρο του Δήμου
Καρύστου, εργασιών διασύνδεσης των υφιστάμενων δεξαμενών του οικισμού των Ικάρων με το νέο
δίκτυο και εργασιών προσθήκης φρεατίων ελέγχου του δικτύου (φρεάτια ελέγχου παροχής,
εξαερισμού, εκκένωσης κλπ). Στόχος είναι η μείωση των απωλειών σημαντικών ποσοτήτων
υδρευτικού νερού. Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο εντάχθηκε τον 11.2022.
Προϋπολογισμός: 2,7 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Σκύρου
Το έργο περιλαμβάνει α) τον εκσυγχρονισμό του συνόλου των Η/Μ εγκαταστάσεων των Γεωτρήσεων,
προωθητικών συγκροτημάτων και Δεξαμενών - που δεν περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο δίκτυο
τηλεμετρίας - ώστε να εφαρμοσθεί ο Έλεγχος Διαρροών, ο τηλεέλεγχος και η αυτοματοποίησή τους,
β) την αντικατάσταση τμήματος του υφιστάμενου παλαιού δικτύου Ύδρευσης εντός του
παραδοσιακού οικισμού Σκύρου, γ) κατασκευή δικτύου ύδρευσης και των απαραίτητων συνοδών
έργων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των δημοτών του οικισμού Ατσίτσας και δ) κατασκευή
δικτύου ύδρευσης για την εξυπηρέτηση του οικισμού Πεύκου.
Προϋπολογισμός: 1,4 εκατ. €

    Εμπλουτισμός ύδρευσης Ψαχνών-Καστέλας-Τριάδας
Το έργο αφορά στον εμπλουτισμό της ύδρευσης των οικισμών Ψαχνών-Καστέλας-Τριάδας, με την
εκμετάλλευση του υδατικού δυναμικού της πηγής Αγίου Στεφάνου του Δ.Δ. της Κάτω Στενής
Διρφύων.
Προϋπολογισμός: 1,3 εκατ. €
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Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Έργα ύδρευσης

    Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Ερέτριας (υπόλοιπα τμήματα πόλης)
Το έργο ολοκληρώνει το υπάρχον δίκτυο ύδρευσης και πλέον δημιουργείται ένα δίκτυο σύγχρονο στο
σύνολό του, απαλλαγμένο από αμίαντο και από τις αλλεπάλληλες βλάβες, λόγω παλαιότητας,
γεγονός το οποίο θα εξαλείψει τις διακοπές νερού και την σπατάλη ύδατος στην πόλη της Ερέτριας
και την ευρύτερη περιοχή.
Προϋπολογισμός: 1,2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Ιούνιος 2023

    Συμπληρωματικές μελέτες για την κατασκευή δικτύων ύδρευσης Σέττα-Μανίκια
Ολοκλήρωση της μελέτης.
Προϋπολογισμός: 1,2 εκατ. €

    Σύστημα τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης Δήμου Μαντουδίου -
Λίμνης - Αγίας Άννας
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμετρίας στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Μαντουδίου-
Λίμνης-Αγίας Άννας, ώστε να διασφαλιστεί ο απαιτούμενος έλεγχος ποιότητας και ποσότητας του
παραγόμενου και καταναλωμένου νερού, να μειωθούν τα λειτουργικά έξοδα λόγω διαρροών και να
εξασφαλιστεί η ορθότερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών.
Προϋπολογισμός: 1 εκατ. €

Αντιπλημμυρικά έργα

    Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας ΠΕ Ευβοίας και εργασίες
αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή των δήμων Μαντούδου - Λίμνης Αγ. Άννας &
Ιστιαίας - Αιδηψού λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών (8.2021)
Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν το Νομό Εύβοιας από τις 03 Αυγούστου 2021,
προκλήθηκαν βλάβες σε δημόσιες υποδομές αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας και σε λοιπές ιδιοκτησίες, με
συνέπεια την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
& του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, και την ανάγκη εκτέλεσης έργων για την αποκατάσταση των
βλαβών και την αντιπλημμυρική προστασία.
Προϋπολογισμός: 39,8 εκατ. €

    Κατεπείγουσα ολοκλήρωση της αντιπλημμυρικής θωράκισης της δημοτικής κοινότητας
Ιστιαίας του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού μετά την εκδήλωση της καταστροφικής πυρκαγιάς που
έπληξε το Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού τον Αύγουστο του 2021
Προϋπολογισμός: 16 εκατ. €

    Επείγουσες παρεμβάσεις εντός των οικισμών Αγκαλής (παραλία Αγίας Άννας) και Ροβιές για
τη βελτίωση της αντιπλημμυρικής προστασίας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του
Αυγούστου 2021
Προϋπολογισμός: 15,4 εκατ. €
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Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Αντιπλημμυρικά έργα

    Επείγουσες Παρεμβάσεις εντός των Οικισμών Αγκάλης (Παραλία Αγίας Άννας) και Ροβιές για
τη βελτίωση της αντιπλημμυρικής προστασίας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του
Αυγούστου 2021
Τα πλημμυρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν είχαν ως αποτέλεσμα εκτεταμένες βλάβες σε δίκτυα
υποδομών και ιδιοκτησίες. Λόγω της γεωγραφικής θέσης τους, οι οικισμός Ροβιές και Αγκάλη του
δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο έναντι του πλημμυρικού
κινδύνου. Για την αντιμετώπιση των σοβαρών κινδύνων, ο Δήμος Μαντουδίου έχει σχεδιάσει
στοχευμένες και άμεσες παρεμβάσεις με σκοπό την αποκατάσταση των βλαβών σε τεχνικά του
οδικού δικτύου και την βελτίωση της αντιπλημμυρικής προστασίας των περιοχών μελέτης, μέσω της
συντήρησης/αποκατάστασης των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων και της ανάπτυξης δικτύου
απαγωγής των όμβριων υδάτων. Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο εντάχθηκε τον 12.2022.
Προϋπολογισμός: 15,2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Κατεπείγουσες Παρεμβάσεις Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Καρύστου
Τα έργα, εκτός από τους αγωγούς, συλλεκτήριους και δευτερεύοντες, περιλαμβάνουν οχετούς
διέλευσης παραλιακών δρόμων, φρεάτια υδροσυλλογής για τη συλλογή των όμβριων αλλά και την
προσαγωγή τους προς υφιστάμενους ή προτεινόμενους αγωγούς, φρεάτια επίσκεψης για τη
συντήρηση τους και την εξασφάλιση της λειτουργικότητας τους σε περιπτώσεις αλλαγής
κατεύθυνσης, κλίσης, διαμέτρου ή συμβολής αγωγών, καθώς και ανθρωποθυρίδες στους
κιβωτοειδείς αγωγούς, προκειμένου να επιτυγχάνεται η επισκεψιμότητα τους. Επιπλέον, θα
πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες προεργασίες για την υλοποίηση των αντιπλημμυρικών εργασιών.
Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο εντάχθηκε τον 11.2022.
Προϋπολογισμός: 14,6 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Ιούλιος 2024

    Κατεπείγουσες Παρεμβάσεις Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Καρύστου
Προϋπολογισμός: 14,3 εκατ. €

    Ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική προστασία Καρύστου
Κατασκευή ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής προστασίας της πόλης. Πρόκειται για έργο κατασκευής
δικτύου όμβριων υδάτων και πλήρους αποκατάστασης των οδών στις οποίες θα κατασκευαστεί το
δίκτυο για την αντιπλημμυρική προστασία του συνόλου των περιμετρικών περιοχών της πόλης της
Καρύστου και τη διαχείριση και απαγωγή των όμβριων υδάτων. Πρόοδος υλοποίησης: Έχει
υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο και το έργο υλοποιείται. Έχουν γίνει δαπάνες περίπου στο 40%
του π/υ.
Προϋπολογισμός: 11,6 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Αντιπλημμυρική Θωράκιση της ΔΚ Ιστιαίας του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού
Προϋπολογισμός: 11 εκατ. €

    Αντιπλημμυρική Θωράκιση της ΔΚ Ιστιαίας του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού
Κατασκευή ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής προστασίας της πόλης. Πρόκειται για έργο κατασκευής
δικτύου όμβριων υδάτων και πλήρους αποκατάστασης των οδών στις οποίες θα κατασκευαστεί το
δίκτυο για την αντιπλημμυρική προστασία του συνόλου των περιμετρικών περιοχών της πόλης της
Καρύστου και τη διαχείριση και απαγωγή των όμβριων υδάτων. Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο έχει
συμβασιοποιηθεί και η πρόοδος του οικονομικού αντικειμένου ανέρχεται στο 40%.
Προϋπολογισμός: 10,8 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Ιούνιος 2025
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Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Αντιπλημμυρικά έργα

    Συντήρηση – Αποκατάσταση Τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός
ρεμάτων και ποταμών από φερτά υλικά στην Π.Ε. Εύβοιας
Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε υφιστάμενα τεχνικά και λοιπά έργα επί της
κοίτης των χειμάρρων και ποταμών στο Ν. Εύβοιας, καθώς και εργασίες καθαρισμού από φερτά
υλικά, απομάκρυνση προσχώσεων και επαναφορά των πρανών στην προτέρα μορφή τους επί της
κοίτης των χειμάρρων και ποταμών. Πρόοδος υλοποίησης: Έχουν ολοκληρωθεί 8 από τα 10 υποέργα.
Προϋπολογισμός: 5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Αντιπλημμυρικά έργα στον οικισμό Φραγκάκη
Προϋπολογισμός: 2,9 εκατ. €

    Επείγουσες παρεμβάσεις στους οικισμούς Μετόχι και Σπαθάρι της Δ.Ε Κηρέως για βελτίωση
της αντιπλημμυρικής προστασίας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές 8.2021
Προϋπολογισμός: 2,5 εκατ. €

    Κατασκευή έργων διευθέτησης οριοθετημένου τμήματος Σαρανταπόταμου Δ.Ε. Αμαρυνθίων
Διευθέτηση και σταθεροποίηση των σημείων διάβρωσης και καταπτώσεων στην περιοχή, ώστε να
περιοριστεί η επέκταση του φαινομένου.
Προϋπολογισμός: 1,4 εκατ. €| Xρόνος ολοκλήρωσης: Σεπτέμβριος 2020

    Αποκατάσταση ζημίων και κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας του οικισμού της
κοινότητας Λίμνης, Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς
Προϋπολογισμός: 1,2 εκατ. €
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Άξονας Β. Αγροτική παραγωγή & Πράσινη μετάβαση

Ενέργεια

    Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης
Κατασκευή νέου δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την
κάλυψη της πόλης της Χαλκίδας. Το έργο αποσκοπεί στην αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου
σε εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές, καθώς και στην απόκτηση σημαντικού μεριδίου της
αγοράς των οικιακών καταναλωτών. Πρόοδος υλοποίησης: Συμβάσεις σε εξέλιξη.
Προϋπολογισμός: 11,5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2024

    Επαύξηση Υ/Σ 150 KV Αλιβερίου. Εγκατάσταση δεύτερου Μ/Σ 150/20 και επέκταση Ζυγών ΜΤ
Ενίσχυση υφιστάμενων υποδομών για την κάλυψη της ζήτησης, αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ και
βελτιστοποίηση δικτύου.
Προϋπολογισμός: 7,5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2025

    Έργα Ταμείου Ανάκαμψης
Κατασκευή συνολικά 73,7 χλμ. δικτύου μέσης τάσης και χαμηλής τάσης (Υπόγειο ΜΤ: 43,2 χλμ.,
Υπόγειο ΧΤ: 4 χλμ. , Συν/νο ΧΤ: 12,5 χλμ., Εναέριο ΜΤ: 14).
Προϋπολογισμός: 7,2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2025

    Έργα Ενισχύσεων Δικτύου
Κατασκευή 3 νέων γραμμών διανομής μήκους 30ΜΚ στους υποσταθμούς Χαλκίδας και Αιδηψού με
σκοπό την εξυπηρέτηση νέων αιτημάτων ΑΠΕ.
Προϋπολογισμός: 4,1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2023

    Έργα ενισχύσεων - βελτιώσεων δικτύου
Κατασκευή υπόγειου δικτύου μέσης τάσης 30,6 χλμ, υπόγειου δικτύου χαμηλής τάσης 7,6 χλμ. και
εναέριου δικτύου 6,7 χλμ.
Προϋπολογισμός: 3,9 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2025

    Σύνδεση 135 σταθμών ΑΠΕ συνολικής ισχύος 77,5 MW
Επέκταση εναέριου δικτύου μήκους 40,5 χλμ. και ενίσχυση 12,4 χλμ. υφιστάμενου δικτύου. Πρόοδος
υλοποίησης: 77%.
Προϋπολογισμός: 3,5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Οκτώβριος 2023

    Επαύξηση με ανακατασκευή ΑΗΣ Αλιβερίου
Αντικατάσταση του 2ου Μ/Σ από 25 MVA σε 50 MVA. Ανακαίνιση υποδομών και ενίσχυση
υφιστάμενων υποδομών για την κάλυψη της ζήτησης, αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ και
επανασχεδιασμός λόγω αλλαγής απαιτήσεων/τεχνικών χαρακτηριστικών.
Προϋπολογισμός: 2,9 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2027

    Έργα Ταμείου Ανάκαμψης
Κατασκευή συνολικά 47,4 χλμ. δικτύου μέσης τάσης και χαμηλής τάσης (Υπόγειο ΜΤ: 7 χλμ., συν/νο
ΜΤ: 8,5 χλμ., εναέριο ΜΤ: 31,9 χλμ.).
Προϋπολογισμός: 2,7 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2025
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Άξονας Β. Αγροτική παραγωγή & Πράσινη μετάβαση

Ενέργεια

    Έργα Ενισχύσεων Δικτύου
Υπογειοποίηση της γραμμής διανομής R-37 του Υ/Σ Ερέτριας με σκοπό τη βελτίωση ποιότητας
ενέργειας στις περιοχές Ερέτρια, Αμάρυνθος, Γυμνό.
Προϋπολογισμός: 2,4 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2023

    Τοποθέτηση Έξυπνων Μετρητών στον Δήμο Χαλκίδας
Αντικατάσταση μετρητών παλαιάς τεχνολογίας με νέους έξυπνους μετρητές με σκοπό τη βέλτιστη
λειτουργία τους και την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών.
Προϋπολογισμός: 1,2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025

    Τοποθέτηση Έξυπνων Μετρητών
Αντικατάσταση μετρητών παλαιάς τεχνολογίας με νέους έξυπνους μετρητές με σκοπό τη βέλτιστη
λειτουργία τους και την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών.
Προϋπολογισμός: 1,1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025

    Εγκατάσταση τηλεχειριζόμενων διακοπτών φορτίου
Εγκατάσταση επιπλέον περίπου 70 τηλεχειριζόμενων διακοπτών φορτίου με σκοπό την άμεση
απομόνωση των βλαβών και τη βελτίωση των χρόνων επαναφοράς της ηλεκτροδότησης.
Προϋπολογισμός: 0,9 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Ιούνιος 2025

Αρδευτικά έργα

    Κατασκευή φράγματος και αγωγού μεταφοράς Φερέκαμπου Νήσου Σκύρου
Κατασκευή χωμάτινου φράγματος με τα συναφή τεχνικά έργα που κατασκευάζεται στο ρέμα
Φερέκαμπου στο Βόρειο τμήμα της Ν. Σκύρου προκειμένου να δημιουργηθεί ταμιευτήρας ωφέλιμης
χωρητικότητας 870.000 κ.μ. προς κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της ευρύτερης περιοχής.
Πρόοδος υλοποίησης: Η κύρια σύμβαση του έργου έχει σχεδόν περατωθεί, εκκρεμούν οι εργασίες
του πρωτοκόλλου αποφυγής κινδύνου, οι οποίες αφορούν τη διευθέτηση του φυσικού αποδέκτη του
ύδατος υπερχείλισης του φράγματος.
Προϋπολογισμός: 9,2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025

    Κατασκευή έργων άμεσης αποκατάστασης αδρευτικού καναλιού Καλαποδίου ποταμού
Λήλαντα Ν. Eυβοίας
Κατασκευή συμπληρωματικών εργασιών στον υδραύλακα Καλαποδίου, ήτοι έργων υδρομάστευσης
και παροχέτευσης στο υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο, υδροληψίας και εκβολής, συναφών έργων
προστασίας καθώς και ο έλεγχος λειτουργίας της ήδη κατασκευασθείσας διώρυγας.
Προϋπολογισμός: 1,2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2024

Περιβάλλον

    Αντιμετώπιση των φαινομένων διάβρωσης στην ακτογραμμή Αυλίδας έως Βαθύ του Δ.
Χαλκίδας
Απαραίτητα έργα για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτής της Παραλίας Αυλίδας του Δήμου
Χαλκίδας, στην κατασκευή πρανούς προστασίας του παραλιακού δρόμου και στην ανακατασκευή
υφιστάμενων προβόλων. Πρόοδος υλοποίησης: Έχουν εκπονηθεί οι απαραίτητες μελέτες οι οποίες
ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2022. Υπάρχουν εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί όροι από
16.03.2022.
Προϋπολογισμός: 8,3 εκατ. €
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Άξονας Β. Αγροτική παραγωγή & Πράσινη μετάβαση

Περιβάλλον

    Έργα αντιπυρικής προστασίας
Δράσεις αντιπυρικής προστασίας στην Κεντρική Εύβοια (Δημόσιο Δασος Στροπώνων-Δημοσιο Δάσος
Μετοχίου-Δημοσιο Δάσος Στενής-Δημοσιο Δάσος Σταυρού Ακρών-Δημοσιο Δάσος Παγώντα-Δημοσιο
Δάσος Αγίας Σοφίας-Επαρχιακό δρόμο Χαλκίδας – Προκοπίου). Διάνοιξη Αντιπυρικής Ζώνης στο
Δημόσιο Δάσος Παγώντα (όρια Δάσος Μαρκάτων). Μελέτη Συντήρησης Αντιπυρικών Ζωνών περιοχής
Αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης (Δημόσιο Δάσος Λίμνης-Ιδιωτικό δάσος Προκοπίου - Δραζίου-
Δημόσιο δάσος Πηλίου -Συνιδιόκτητο Δάσος Καλυβίων. Μελέτη συντήρησης Δασικού οδικού δικτύου
περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης. Μελέτη καθαρισμού Δημοσίου Δάσους Πηλίου &
Σαρακήνικου πέριξ των οικισμών (Μαντούδι, Καλύβια, Τρούπι, Δαφνούσα, Προκόπι και Πηλίου) και
κατά μήκος κεντρικών, επαρχιακών δασικών δρόμων.
Προϋπολογισμός: 2,9 εκατ. €| Ολοκληρωμένο

    Βελτίωση δασικών δρόμων
Έργα βελτίωσης δασικών δρόμων και αποκατάστασης ζημιών.
Προϋπολογισμός: 1,4 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025

    Βελτίωση δασικού δρόμου "Ρετσινόλακκος-Καλαμούδι" περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου
Λίμνης
Προϋπολογισμός: 1 εκατ. €| Ολοκληρωμένο

    Αναδάσωση Τμήματος Δημοσίου Δάσους Γέροντα Ερέτριας στις δασικές θέσεις «Σάρα» και
«Σκαρλείκα» περιφέρειας Δασαρχείου Χαλκίδας
Προϋπολογισμός: 0,5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025

    Αναδάσωση καμένης έκτασης δημοσίου δάσους Λίμνης, περιοχής Δασαρχείου Λίμνης
Προϋπολογισμός: 0,3 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025
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Άξονας Γ. Επένδυση & αξία στην περιοχή

Επιχειρηματικότητα

    Ανοιχτό κέντρο εμπορίου (open mall) Χαλκίδας
Αναβάθμιση οδών και πεζοδρομίων της περιοχής του υφιστάμενου εμπορικού κέντρου της Χαλκίδας
σε Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (open mall). Σκοπός είναι η λειτουργική και αισθητική βελτίωση της
εικόνας του εμπορικού τοπίου της πόλης, ώστε να ενισχυθεί τόσο η τοπική αγορά όσο και η κίνηση
των πολιτών μέσα στο εμπορικό κέντρο.
Προϋπολογισμός: 5,6 εκατ. €

Απασχόληση

    Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ρητινεργατών σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι ρητινοκαλλιεργητές εγγεγραμμένοι στο μητρώο ΔΥΠΑ,
πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, μέλη
Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας και Αναγκαστικών Δασικών Συνεταιρισμών που
δραστηριοποιούνται στους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας της
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
Προϋπολογισμός: 63 εκατ. €

Στρατηγικές επενδύσεις

    Ανάπτυξη 18 Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνολικής Ισχύος 360 MW
στο Δήμο Καρύστου, Εύβοιας
Πρόοδος υλοποίησης: Υπό κατασκευή.
Προϋπολογισμός: 585,4 εκατ. €*

    Αιολικά Πάρκα Εύβοιας ισχύος 470,4MW
Το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία συγκροτήματος αιολικών σταθμών
στη κεντρική Εύβοια συνολικής ισχύος 260,4 MW και στη νότια Εύβοια συνολικής ισχύος 210 MW. Θα
δημιουργηθούν 182 νέες Ε.Μ.Ε. Πρόοδος υλοποίησης: Σε στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Προϋπολογισμός: 488,9 εκατ. €*

Τουρισμός

    Αξιοποίηση και ανάδειξη του κέντρου ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού Αιδηψού -
Διαχείριση και διανομή ιαματικού πόρου
Α. Αξιοποίηση και ανάδειξη του κέντρου ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού Αιδηψού. Σχεδιάζεται η
αποκατάσταση του μνημειακού κτηρίου Αγίων Αναργύρων και των σύγχρονων εγκαταστάσεων
υδροθεραπευτηρίου. Β. Διαχείριση και διανομή ιαματικού πόρου. Στο έργο περιλαμβάνεται η
εκπόνηση όλων των μελετών και τα απαιτούμενα στάδια αυτών με στόχο την εξασφάλιση της
ωριμότητας του προς εκτέλεση έργου. Πρόοδος υλοποίησης: Σε εξέλιξη η διαδικασία ανάθεσης της
εκπόνησης των τευχών δημοπράτησης για την διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου
μελετητή. Πρόοδος υλοποίησης: Στην παρούσα φάση έχει εκδοθεί η απόφαση ένταξής του στο
Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπουργείου Τουρισμού.
Προϋπολογισμός: 0,7 εκατ. €
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Άξονας Δ. Δίπλα στον πολίτη & Ποιότητα ζωής

Ψηφιακές διασυνδέσεις

    Smart Cities
Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης από το Δήμο Χαλκιδέων στους εξής άξονες παρέμβασης:
βελτιστοποίηση της κυκλοφορία, διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων, κοινωνική φροντίδα και υγεία,
πολίτης, διαβίωση, απασχόληση, επιχειρηματικότητα και μητροπολιτικά ασύρματα δίκτυα. Πρόοδος
υλοποίησης: Έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης.
Προϋπολογισμός: 3 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2025

Διαχείριση απορριμμάτων

    Έργα συλλογής - μεταφοράς - επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Διρφυών -
Μεσσαπίων - Β΄Φάση 
Ολοκλήρωση των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης στους οικισμούς Ψαχνών και Καστέλλας του
Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων της ΠΕ Εύβοιας. Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο συμβασιοποιήθηκε τον
12.2022.
Προϋπολογισμός: 17,6 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Νοέμβριος 2024

    Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων
ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας - Β' Φάση
Ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της
ευρύτερης περιοχής της Ιστιαίας στην Εύβοια, δυναμικότητας 20ετίας 15.000 κατοίκων,
δοκιμαστική λειτουργία και θέση σε αποδοτική λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού. Επίσης
αφορά στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων συνολικού μήκους 29.215 μ., 728 φρεάτια
επίσκεψης και 7 αντλιοστάσια στους οικισμούς Ιστιαία, Ωρεοί, Ασμήνιο και Πευκί, καθώς και αγωγού
διάθεσης με χερσαίο τμήμα 1.900 μ. δίδυμων καταθλιπτικών αγωγών, υποθαλάσσιο τμήμα 400 μ. και
ένα αντλιοστάσιο διάθεσης στο οικόπεδο της ΕΕΛ.
Προϋπολογισμός: 17,3 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας και αγωγός διάθεσης
Υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών σύνδεσης με συστήματα συλλογής και επεξεργασίας αστικών
λυμάτων οικισμών που εμπίπτουν στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, προκειμένου για τη συμμόρφωσή τους.
Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο συμβασιοποιήθηκε τον 6.2022.
Προϋπολογισμός: 16,6 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Αποχέτευση και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμού Ερέτριας
Οριστική επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των λυμάτων του οικισμού Ερέτριας του Δήμου
Ερέτριας. Πρόοδος υλοποίησης: Έχει υπογραφεί η σύμβαση για το δίκτυο αποχέτευσης και
υλοποιείται.
Προϋπολογισμός: 15 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Νοέμβριος 2024
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Άξονας Δ. Δίπλα στον πολίτη & Ποιότητα ζωής

Διαχείριση απορριμμάτων

    Έργα συλλογής, μεταφοράς - επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμών Παραλίας,
Αυλίδας, Βαθέως και Δροσιάς δήμου Χαλκιδέων
Ολοκλήρωση των εσωτερικών δικτύων συλλογής λυμάτων στους οικισμούς Δροσιάς-Βαθέως-
Παραλίας-Φάρου και της τοποθέτησης των Η/Μ εγκαταστάσεων στα δύο αντλιοστάσια της Δροσιάς
και στα έξι φρεάτια ανύψωσης στάθμης, κατασκευή των τριών αντλιοστασίων στους οικισμούς και
των αγωγών προσαγωγής, κατασκευή των δύο αντλιοστασίων Αυλίδας και Ανθηδόνας και των
καταθλιπτικών αγωγών, κατασκευή των καταθλιπτικών αγωγών μέχρι την ΕΕΛ μετά των ενδιάμεσων
δύο αντλιοστασίων, κατασκευή της ΕΕΛ και των έργων διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων.
Πρόοδος υλοποίησης: Σε υλοποίηση 2 από τις 4 συμβάσεις του έργου,
Προϋπολογισμός: 14,1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Αποχέτευση ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμών Ν.Στύρων
Κατασκευή των δικτύων συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων των οικισμών Στύρων και Νέων Στύρων
του Δήμου Καρύστου καθώς και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. Το έργο θα μπορεί να
εξυπηρετεί 5.200 κατοίκους συνδεδεμένους στο δίκτυο, καλύπτοντας την προβλεπόμενη
πληθυσμιακή αύξηση των οικισμών στην 20ετία.
Προϋπολογισμός: 9,1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Επέκταση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός ΕΕΛ Μαντουδίου - αποχέτευση οικισμού
Αγκάλης Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας
Κατασκευή εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου του οικισμού της Αγκάλης μετά των ιδιωτικών
συνδέσεων, εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος τηλεχειρισμού – τηλεελέγχου, καθώς και
κατασκευή του αγωγού μεταφοράς των ακαθάρτων προς επεξεργασία στον ΒΙΟ.ΚΑ. Μαντουδίου,
μέσω υφιστάμενου αντλητικού συγκροτήματος το οποίο εντοπίζεται βόρεια του Μαντουδίου. Επίσης,
το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τη βελτίωση - αναβάθμιση της ΕΕΛ Μαντουδίου.
Προϋπολογισμός: 7,5 εκατ. €

    Έργα συλλογής επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων ΔΚ Βασιλικού Αγ. Νικολάου Νέας
Λαμψάκου Δήμου Χαλκιδέων Β' Φάση
1. Μελέτη έργων συλλογής λυμάτων οικισμών Αγ. Νικολάου και Ν. Λαμψάκου του Δήμου Χαλκιδέων,
2. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οικισμού Βασιλικού, 3. Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης
οικισμών Αγ. Νικολάου και Ν. Λαμψάκου, 4. Συνδέσεις με ΟΚΩ, 5. Αρχαιολογικές έρευνες και
εργασίες με την επίβλεψη αρχαιολόγου, 6. Αναβάθμιση Κέντρου Λυμάτων Χαλκίδας και 7.
Αντιμετώπιση προβλημάτων διαβρώσεων στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Χαλκίδας.
8. Εξωτερικές διακλαδώσεις δικτύου ακαθάρτων οικισμών Βασιλικού, Λευκαντίου, Αγ. Νικολάου και
Ν. Λαμψάκου Δ.Ε. Ληλαντίων. Πρόοδος υλοποίησης: Έχει συμβασιοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος του
έργου.
Προϋπολογισμός: 7,3 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Αμαρύνθου και
Γυμνού - Β' Φάση (Ολοκλήρωση)
Ολοκλήρωση της κοινής εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων για τις ανάγκες των οικισμών
Αμαρύνθου και Γυμνού (μαζί με την Καλλιθέα), του δικτύου συλλογής αστικών λυμάτων της Τοπικής
Κοινότητας Άνω Βάθειας και τις εξωτερικές διακλαδώσεις αυτών στην Εύβοια. Πρόοδος υλοποίησης:
Έχει συμβασιοποιηθεί το κύριο μέρος του έργου και έχει ολοκληρωθεί το 70% του οικονομικού
αντικειμένου.
Προϋπολογισμός: 7,1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023
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Άξονας Δ. Δίπλα στον πολίτη & Ποιότητα ζωής

Διαχείριση απορριμμάτων

    Γωνιές ανακύκλωσης στο Δήμο Χαλκιδέων
Οι Γωνιές Ανακύκλωσης θα είναι σημεία συλλογής ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων. Εκεί θα
γίνεται χωριστή συλλογή διαφορετικών κατηγοριών ανακυκλώσιμων αποβλήτων σε κατάλληλους
περιέκτες με την κατάλληλη σήμανση και με ελεύθερη πρόσβαση του κοινού. Οι Γωνιές θα
δημιουργηθούν σε 14 σημεία του Δήμου.
Προϋπολογισμός: 5,9 εκατ. €

    Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Περιοχής Μώλου Δ. Σκύρου
Ολοκλήρωση της ΕΕΛ Σκύρου, με την προσθήκη της παροχής του οικισμού του Μώλου. Τα έργα
αποχέτευσης της περιοχής του Μώλου περιλαμβάνουν δίκτυα συλλογής των ακαθάρτων συνολικού
μήκους 11.660 μ, με τα αντίστοιχα φρεάτια επίσκεψης. Για τη μεταφορά των λυμάτων θα
κατασκευαστούν 7 νέα αντλιοστάσια, ενώ από τα ήδη υφιστάμενα έργα θα χρησιμοποιηθούν το
υφιστάμενο αντλιοστάσιο στο νοτιοδυτικό άκρο του οικισμού του Μώλου και ο υφιστάμενος
καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς των λυμάτων στην ΕΕΛ. Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο έχει
συμβασιοποιηθεί.
Προϋπολογισμός: 5,4 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Απρίλιος 2023

    Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Λυμάτων Οικισμών Δήμου Καρύστου
Εκτέλεση εργασιών στο δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων των οικισμών δήμου Καρύστου και
συγκεκριμένα κατασκευή ενιαίου δικτύου, που συγκεντρώνει τα λύματα σε θέση νότιο-δυτικά του
οικισμού, στην θέση της υφιστάμενης ΕΕΛ, καθώς και την εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος
τηλεχειρισμού – τηλεελέγχου. Με την κατασκευή του έργου η Δ.Κ. Καρύστου θα έχει σύγχρονο και
λειτουργικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων, το οποίο θα βοηθήσει ιδιαίτερα στην προστασία του
υδάτινου περιβάλλοντος από την αστική ρύπανση, την αποφυγή δημιουργίας εστιών μόλυνσης και
την ελεγχόμενη διάθεση των κατάλληλα επεξεργασμένων εκροών στους φυσικούς αποδέκτες.
Προϋπολογισμός: 5,2 εκατ. €

    Ολοκλήρωση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας
Υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών σύνδεσης με συστήματα συλλογής και επεξεργασίας αστικών
λυμάτων οικισμών που εμπίπτουν στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, προκειμένου για τη συμμόρφωσή τους
και με την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο
συμβασιοποιήθηκε τον 11.2022.
Προϋπολογισμός: 4,6 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Νοέμβριος 2024

    Επέκταση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Καρύστου
Κατασκευή των έργων επέκτασης και αναβάθμισης της υφιστάμενης εγκατάστασης βιολογικού
καθαρισμού Καρύστου, η οποία κατασκευάστηκε πριν 25 έτη. Το νέο έργο θα μπορεί να εξυπηρετεί
13.000 κατοίκους συνδεδεμένους στο δίκτυο, καλύπτοντας την προβλεπόμενη πληθυσμιακή αύξηση
της πόλης στην 20ετία. Τα επεξεργασμένα λύματα θα απορρίπτονται μέσω του υποθαλάσσιου
αγωγού στη θάλασσα με πολύ υψηλή ποιότητα εκροής, διασφαλίζοντας έτσι την προστασία του
θαλάσσιου περιβάλλοντος της περιοχής, των ακτών κολύμβησης καθώς και της δημόσιας υγείας.
Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο έχει συμβασιοποιηθεί και η πρόοδος του οικονομικού ανέρχεται στο
20%.
Προϋπολογισμός: 4,6 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Ιούλιος 2023
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Άξονας Δ. Δίπλα στον πολίτη & Ποιότητα ζωής

Διαχείριση απορριμμάτων

    Αποχέτευση οικισμού Ροβίων - αναβάθμιση ΕΕΛ λίμνης Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγ. Άννας
Κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης του οικισμού Ροβιών, του αγωγού μεταφοράς των λυμάτων
στην ΕΕΛ Λίμνης με τα προβλεπόμενα αντλιοστάσια και σε εργασίες αναβάθμισης του εξοπλισμού της
ΕΕΛ Λίμνης.
Προϋπολογισμός: 4,4 εκατ. €

    Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Αλιβερίου
Η αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αλιβερίου θα εξυπηρετεί περίπου 17,000
ΜΙΠ, δηλαδή θα καλύπτει τις ανάγκες της Δ.Ε. Αλιβερίου. Οι στόχοι του προτεινομένου σχεδιασμού
της αναβάθμισης της ΕΕΛ είναι η δημιουργία δύο παράλληλων γραμμών βιολογικής επεξεργασίας με
διαφορετική δυναμικότητα, οπότε ανάλογα με τις ανάγκες (χειμώνα – καλοκαίρι) θα μπορεί να
λειτουργεί η μία εξ αυτών ή και οι δύο. Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο εντάχθηκε τον 7.2022.
Προϋπολογισμός: 3,7 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Νοέμβριος 2023

    Αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης αστικών λυμάτων Δήμου Χαλκιδέων
Εγκατάσταση δίδυμου υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς λυμάτων, από την Κάνηθο ως την Σουβάλα,
συνολικού μήκους 1.170 μέτρα και στην προμήθεια του εξοπλισμού και σε όλες τις αναγκαίες
εργασίες για τη διαχείριση της παραγόμενης ιλύος του κέντρου λυμάτων Χαλκίδας (ΚΛΧ) του Δήμου
Χαλκιδέων με στόχο την εξασφάλιση περιβαλλοντικά βιώσιμης και βελτιστοποιημένης λειτουργίας
αυτής και εν τέλει του συνόλου του κέντρου λυμάτων.
Προϋπολογισμός: 3,1 εκατ. €

    Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού και κεντρικών συλλεκτήρων αποχέτευσης Δ.Ε. Αυλώνος
Το έργο περιλαμβάνει την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, την κατασκευή των Κεντρικών
Συλλεκτήρων Αποχέτευσης και των απαιτούμενων Αντλιοστασίων της ΔΕ Αυλώνος.
Προϋπολογισμός: 3 εκατ. €

    Κατασκευή δύο σταθμών μεταφόρτωσης απορριμάτων στον Δήμο Κύμης - Αλιβερίου
Υλοποίηση ενός Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην περιοχή του Αλιβερίου, ο οποίος
θα λειτουργήσει και ως Σταθμός Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) και ενός στην
περιοχή της Κύμης. Με τους ΣΜΑ πραγματοποιείται μαζική μεταφορά απορριμμάτων και
ανακυκλώσιμων υλικών και έτσι θα επιτυγχάνεται εξοικονόμηση πόρων. Πρόοδος υλοποίησης: Το
έργο έχει συμβασιοποιηθεί και η πρόοδος του οικονομικού αντικειμένου ανέρχεται στο 80%.
Προϋπολογισμός: 2,1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Αποχέτευση ομβρίων Δ.Κ. Αμαρύνθου
Συμπληρωματικά έργα στο υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο ομβρίων με κατασκευή νέων κλάδων
εντός του σχεδίου πόλης της Αμαρύνθου, για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στην
περιοχή.
Προϋπολογισμός: 2 εκατ. €

    Εξωτερικές διακλαδώσεις δικτύου αποχέτευσης οικισμών Ψαχνών – Καστέλλας – Πολίτικων
Υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών σύνδεσης με συστήματα συλλογής και επεξεργασίας αστικών
λυμάτων οικισμών που εμπίπτουν στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, προκειμένου για τη συμμόρφωσή τους.
Πρόοδος υλοποίησης: Σε διαγωνιστική διαδικασία.
Προϋπολογισμός: 1,9 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 12 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης
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Άξονας Δ. Δίπλα στον πολίτη & Ποιότητα ζωής

Διαχείριση απορριμμάτων

    Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης ομβρίων δήμου Χαλκιδέων
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή δικτύου απαγωγής οµβρίων στη ∆.Ε. Ανθηδώνας και στην
∆.Ε. Αυλίδας.
Προϋπολογισμός: 1,5 εκατ. €

    Προμήθεια κινητού εξοπλισμού ΧΥΤΑ Κεντρικής Εύβοιας
Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, διενέργεια δοκιμών, εκπαίδευση στη χρήση/λειτουργία των
εξής μηχανημάτων: ενός συμπιεστή απορριμμάτων, ενός φορτηγού μεταφοράς γαιών, ενός τεμαχιστή
απορριμμάτων και ενός φορτωτή πλάγιας ολίσθησης.
Προϋπολογισμός: 1,2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2023

    Δημιουργία Πράσινου Σημείου (Green Point) Δήμου Χαλκιδέων
Το Πράσινο Σημείο θα είναι ένας οργανωμένος χώρος του Δήμου Χαλκιδέων, οριοθετημένος και
διαμορφωμένος με κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, ώστε οι πολίτες να εναποθέτουν χωριστά
συλλεγόμενα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα (π.χ χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα,
βρώσιμα έλαια) ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα (ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό
εξοπλισμό), προκειμένου αυτά στη συνέχεια να προωθηθούν για ανακύκλωση ή για
επαναχρησιμοποίηση.
Προϋπολογισμός: 1,2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Ασπούς-Αχερούνες-Λιναριά και σύνδεση με ΕΕΛ
Κατασκευή δικτύων συλλογής των ακαθάρτων στους οικισμούς Αχερούνες, Ασπούς και Λιναριά και
καταθλιπτικών αγωγών μεταφοράς των λυμάτων στην ΕΕΛ Σκύρου.
Προϋπολογισμός: 1,2 εκατ. €

    Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ)
Δήμου Καρύστου
Προμήθεια εξοπλισμού του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Καρύστου, με
σκοπό τη λειτουργία του για τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων, τη μείωση των διαδρομών και
την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων για το Δήμο.
Προϋπολογισμός: 1 εκατ. €| Xρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2022

Ασφάλεια

    Επισκευή – συντήρηση κτιρίου στέγασης του Αστυνομικού Τμήματος Σκύρου
Επισκευή – συντήρηση κτιρίου στέγασης του Αστυνομικού Τμήματος Σκύρου.
Προϋπολογισμός: 0,2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2024

Παιδεία

    Ανέγερση 26ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας
Κατασκευή ενός νέου, πρότυπου σχολικού συγκροτήματος δυναμικότητας 150 μαθητών, με
βιοκλιματικό σχεδιασμό και πρόσβαση σε ΑμεΑ., για τη μετεγκατάσταση του 26ου Δημοτικού
Σχολείου Χαλκίδας, στην περιοχή Μπαταριά. Στο συγκρότημα, εκτός των 8 διδακτικών αιθουσών, θα
κατασκευαστούν επίσης, 4 βοηθητικές αίθουσες, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκη, ιατρείο,
εστιατόριο, κυλικείο, γραφείο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, χώρος φύλακα και ημιυπαίθριος
(στεγασμένος) χώρος άθλησης μαθητών και γήπεδο μπάσκετ. Πρόοδος υλοποίησης:
Συμβασιοποιήθηκε τον 11.2022.
Προϋπολογισμός: 5 εκατ. €
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Άξονας Δ. Δίπλα στον πολίτη & Ποιότητα ζωής

Παιδεία

    Συντήρηση, επισκευές και αναδιαρρύθμιση των κτηρίων του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά Ευβοίας
Συντήρηση, επισκευές και αναδιαρρύθμιση των κτηρίων του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά Ευβοίας (Οικοδομικές,
Η/Μ Εγκαταστάσεις). Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης.
Προϋπολογισμός: 3,3 εκατ. €

    Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Χαλκίδας
Το έργο αφορά την κατασκευή Μουσικού Σχολείου στην Νέα Αρτάκη, σε οικόπεδο Ο.Τ.
προβλεπόμενης Χρήσης Εκπαίδευσης.
Προϋπολογισμός: 3,2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Μάιος 2023

    Εξοπλισμός νέων τμημάτων του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά Ευβοίας 
Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης.
Προϋπολογισμός: 1,9 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Σεπτέμβριος 2023

    Στέγαση του ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας
Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση μονάδων αιθουσών (διδασκαλίας – γραφείων) και χώρων
υγιεινής (wc) διαφόρων συστημάτων ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για τη στέγαση των
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Χαλκίδας.
Προϋπολογισμός: 1,3 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Σεπτέμβριος 2023

    Ανέγερση νέου κτιρίου για το Λύκειο Σκύρου
Κατασκευή νέου κτιρίου το οποίο προορίζεται για την στέγαση του λυκείου της Σκύρου το οποίο στην
παρούσα κατάσταση συστεγάζεται με το γυμνάσιο του νησιού. Η δυναμικότητα του νέου σχολείου θα
είναι συνολικά 90 μαθητές και για τις τρεις τάξεις του λυκείου. Δόθηκε ιδιαίτερη μέριμνα στα
δεδομένα της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής της Σκύρου ώστε να είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στον
οικιστικό ιστό της Σκύρου. Το έργο προβλέπει την προμήθεια όλου του αναγκαίου εξοπλισμού
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για το νέο κτίριο του Λυκείου
ικανοποιώντας έτσι τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες.
Προϋπολογισμός: 1,3 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Ανέγερση 1ου Δημοτικού Σχολείου Ερέτριας
Εργασίες για την κατασκευή διώροφου κτιρίου, για την εγκατάσταση του 1ου Δημοτικού Σχολείου
Ερέτριας σε ιδιόκτητο οικόπεδο του Δήμου Ερέτριας.
Προϋπολογισμός: 1,1 εκατ. €| Xρόνος ολοκλήρωσης: Οκτώβριος 2021

    Αποκατάσταση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κύμης
Αποκατάσταση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κύμης, μεγάλο μέρος του οποίου καταστράφηκε από την
πυρκαγιά του Απριλίου του 2014. Στο ίδιο κτίριο συστεγαζόταν και το 2ο Νηπιαγωγείο Κύμης. Για την
εκτέλεση του έργου υπάρχει ολοκληρωμένη μελέτη.
Προϋπολογισμός: 1,1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Ανέγερση νέου Νηπιαγωγείου στο Αλιβέρι
Ανέγερση ισόγειου νηπιαγωγείου δυναμικότητας 50 νηπίων εμβαδού 351,87 τ.μ. σε οικόπεδο
ιδιοκτησίας του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.
Προϋπολογισμός: 0,7 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2024
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Άξονας Δ. Δίπλα στον πολίτη & Ποιότητα ζωής

Υγεία

    Μελέτη, κατασκευή και εξοπλισμός του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας
Εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής (αρχιτεκτονική, στατική, Η/Μ εγκαταστάσεων), κατασκευή
οικοδομικών – Η/Μ εργασιών για την κατασκευή του Γενικού Νοσοκομείου συνολικής επιφάνειας
32.338,42 τμ και δυναμικότητας 282 κλινών.
Προϋπολογισμός: 68,9 εκατ. €| Xρόνος ολοκλήρωσης: Σεπτέμβριος 2020

Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Καρύστου

Κατασκευή Μονάδας Τεχνητού Νεφρού
Κατασκευή Μονάδας Τεχνητού Νεφρού 10 θέσεων για τους μόνιμους αλλά και επισκέπτες της Νότιας
Εύβοιας. Πρόοδος υλοποίησης: Προς υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των
εμπλεκομένων για έναρξη των εργασιών.
Προϋπολογισμός: 1,8 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2024

Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Καρύστου Κτιριακή αναβάθμιση 
Προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης.
Προϋπολογισμός: 1,1 εκατ. €

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
Νέο ψηφιακός μαστογράφος και διαμόρφωση χώρων υποδοχής, αναβάθμιση εξοπλισμού ΤΠΕ,
προμήθεια εξοπλισμού νέων ιατρείων, επέκταση δικτύου ιατρικών αερίων και αναβάθμιση
εγκαταστάσεων.
Προϋπολογισμός: 0,7 εκατ. €| Ολοκληρωμένο

Αγορά ιατροτεχνολογικού και τεχνολογικού εξοπλισμού
Προϋπολογισμός: 0,6 εκατ. €

Αναβάθμιση εγκαταστάσεων
Πλήρης ανακαίνιση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, επέκταση μικροβιολογικού εργαστήριου,
δημιουργία χώρου απομόνωσης υπόπτων Covid και διαμόρφωση κλινικής Covid 10 Κλινών,
δημιουργία νέων αποθηκευτικών χώρων για χρήση ΜΑΠ και δημιουργία και λειτουργία Μονάδας
Αυξημένης Φροντίδας με διαμόρφωση χώρων.
Προϋπολογισμός: 0,2 εκατ. €| Ολοκληρωμένο

    Προμήθεια εξοπλισμού για τα κέντρα υγείας της Βόρειας Εύβοιας
Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις υπάρχουσες δομές της περιοχής
καθώς και την προμήθεια ασθενοφόρων και κινητών μονάδων υγείας για την ενίσχυση του στόλου
των οχημάτων. Πρόοδος υλοποίησης: Έκδοση ανακοίνωσης πρόθεσης χρηματοδότησης.
Προϋπολογισμός: 1,3 εκατ. €
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Άξονας Δ. Δίπλα στον πολίτη & Ποιότητα ζωής

Υγεία

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σκύρου

Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης
Πρόοδος υλοποίησης: Έκδοση απόφασης ένταξης.
Προϋπολογισμός: 1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2025

Αποπεράτωση υπόγειου χώρου ιατρείου
Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο συμβασιοποιήθηκε τον 8.2022.
Προϋπολογισμός: 0,3 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2024

    Συνοδά Έργα Πρόσβασης και Δικτύων Υποδομών Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας
Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών με την
υλοποίηση των συνοδών έργων υποδομών και δικτύων του νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας.
Ειδικότερα περιλαμβάνει την κατασκευή αφενός της οδού πρόσβασης του νέου Νοσοκομείου
Χαλκίδας και αφετέρου των αγωγών μεταφοράς ομβρίων υδάτων του περιβάλλοντος χώρου και
ακαθάρτων υδάτων του Νοσοκομείου και της εκβολής τους σε υφιστάμενους αποδέκτες καθώς και
της αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων της οδού πρόσβασης.
Προϋπολογισμός: 1,1 εκατ. €| Xρόνος ολοκλήρωσης: Οκτώβριος 2020

Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Κύμης

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και διαμόρφωση χώρων εγκατάστασης
Προμήθεια μαστογράφου, σύστημα παραγωγής οξυγόνου και επεκτάσεις δικτύου εντός
Νοσοκομείου, προμήθεια και εγκατάσταση iso box.
Προϋπολογισμός: 0,8 εκατ. €| Ολοκληρωμένο

Αναδιαρρύθμιση χώρων χειρουργείου
Προϋπολογισμός: 0,4 εκατ. €

Μελέτες και εργασίες ανακαίνισης και αναβάθμισης
Προϋπολογισμός: 0,2 εκατ. €

Ανακαίνιση δωμάτιων Νοσοκομείου
Προϋπολογισμός: 0,2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: εντός 2023

    Ανακαίνιση κέντρων υγείας
Κτιριακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κέντρων υγείας Ψαχνών, Αλιβερίου, Μαντουδίου και Ιστιαίας.
Προϋπολογισμός: 0,7 εκατ. €

    Προμήθεια ενός περιπολικού σκάφους κατάλληλα διαμορφωμένου με υγειονομικό
εξοπλισμό
Προμήθεια περιπολικού σκάφους κατάλληλα διαμορφωμένου με υγειονομικό εξοπλισμό το οποίο
συνδράμει το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. αφενός στην εκτέλεση των περιπολιών αστυνόμευσης και εποπτείας των
θαλάσσιων περιοχών της περιφέρειας, αφετέρου στη διάσωση ατόμων που κινδυνεύουν στο
θαλάσσιο χώρο και τη μεταφορά ασθενών από νησιωτικές περιοχές της περιφέρειας για λόγους
υγείας. Το σκάφος προορίζεται να επιχειρεί στη θαλάσσια περιοχή της Β. Εύβοιας.
Προϋπολογισμός: 0,6 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025
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Άξονας Δ. Δίπλα στον πολίτη & Ποιότητα ζωής

Υγεία

    Ενίσχυση των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Βόρειας Εύβοιας
Προμήθεια δύο κινητών μονάδων (αιμοληψίας και γυναικολογική-ακτινοδιαγνωστική) για την
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ιδίως στον τομέα της πρόληψης, συμβάλλοντας σημαντικά
στην πρόσβαση του πολίτη στο σύστημα υγείας, ενισχύοντας συγχρόνως την κοινωνική πολιτική.
Προϋπολογισμός: 0,6 εκατ. €

Πολιτισμός

    Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Χαλκίδας
Υλοποίηση αναγκαίων εργασιών για την συντήρηση και αποκατάσταση του ναού.
Προϋπολογισμός: 4,5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Σεπτέμβριος 2024

    Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του ξενοδοχείου Κασταλία του Δήμου
Ιστιαίας - Αιδηψού
Ανακαίνιση, διατήρηση και αξιοποίηση του παραδοσιακού κτιρίου "Κασταλία" επί της οδού 25ης
Μαρτίου στην είσοδο του οικισμού Λουτρά Αιδηψού, με σκοπό να επαναλειτουργήσει ως Πολυχώρος
Πολιτισμού και Συνεδριακό Κέντρο σύγχρονων προδιαγραφών.
Προϋπολογισμός: 2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Εφαρμογή νέας χρήσης για τους πολίτες σε παλιό κτίριο αποθήκης του ΟΣΕ Χαλκίδας
Αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου αποθήκης (παλιά αποθήκη ΟΣΕ), με σκοπό την
επαναλειτουργία του ως Πολιτιστικός Κέντρος πολλαπλών χρήσεων στον Δήμο Χαλκίδας. Οι
προτεινόμενες παρεμβάσεις διασφαλίζουν την διατήρηση του ιστορικού κτιρίου, χωρίς αλλοίωση των
αρχιτεκτονικών και αισθητικών του χαρακτηριστικών, με στόχο την λειτουργική επανένταξή του στον
ιστό της πόλης.
Προϋπολογισμός: 1,9 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Ιούνιος 2023

    Αποκατάσταση του Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου “Κονάκι” στις Κεχριές Ευβοίας
Το αρχοντικό αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, το ισόγειο και το ημιυπόγειο σε γήπεδο το οποίο έχει
περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου. Η κύρια επίσημη είσοδός του βρίσκεται στην ανατολική
πλευρά, ενώ υπάρχουν άλλες δύο θύρες στα δυτικά, οι οποίες χρησιμοποιούνταν κυρίως από το
υπηρετικό προσωπικό σε καθημερινή βάση. Το κτίριο βρίσκεται σήμερα σε αρκετά κακή κατάσταση,
λόγω της εγκατάλειψης, της έκθεσής του στις καιρικές συνθήκες, αλλά και των λεηλασιών και
καταστροφών που υπέστη από ασυνείδητους μετά την εγκατάλειψή του.
Προϋπολογισμός: 1,3 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Μάρτιος 2023

    Οργάνωση μόνιμης έκθεσης του αρχαιολογικού μουσείου Χαλκίδας Αρεθούσα
Προμήθεια εκθεσιακού εξοπλισμού, παραγωγή εποπτικού υλικού και λοιπών ερμηνευτικών μέσων
καθώς και δράσεις υποστηρικτικές του έργου αλλά και δράσεις πολυεπίπεδης ενημέρωσης του
κοινού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη.
Προϋπολογισμός: 1,2 εκατ. €| Ολοκληρωμένο
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Άξονας Δ. Δίπλα στον πολίτη & Ποιότητα ζωής

Πολιτισμός

    Αναστήλωση και αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου Ερέτριας
Αναστηλωτικές εργασίες για την αποκατάσταση του θεάτρου της Ερέτριας για την προστασία του
μνημείου μέσω της αντιμετώπισης δομικών προβλημάτων, και της μερικής αποκατάστασης της
μορφής του σε μία προσπάθεια ανάδειξης του θεάτρου αλλά και συνολικώς του αρχαιολογικού
χώρου της Ερέτριας.
Προϋπολογισμός: 1,1 εκατ. €| Ολοκληρωμένο

    Αποκατάσταση της οθωμανικής οικίας της οδού Παίδων στη Χαλκίδα
Η οικία βρίσκεται εντός της πόλεως της Χαλκίδας και της συνοικίας του Κάστρου, πλησίον του
Τζαμιού, της Αγίας Παρασκευής και της Οικίας του Βαΐλου.
Προϋπολογισμός: 1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2024

Αθλητισμός

    Κατασκευή Κέντρου Αθλητισμού & Πολιτισμού με τίτλο: "Ελλάδα 1821 - Κέντρο Αθλητισμού
& Πολιτισμού Κώτσου Δημητρίου - Αρβανίτη Δήμου Χαλκιδέων
Δημιουργία Κέντρου Αθλητισμού και Πολιτισμού, το οποίο θα ονομαστεί τιμητικά με το όνομα του
οπλαρχηγού και ήρωα του Αγώνα απελευθέρωσης της Εύβοιας του 1821, «Κώτσου Δημητρίου ή
Αρβανίτη». Πρόοδος υλοποίησης: Ολοκληρώνονται οι μελέτες.
Προϋπολογισμός: 2,7 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025

    Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Αθλητικού Κέντρου Κανήθου Χαλκίδας "Τάσος
Καμπούρης"
Στόχος των παρεμβάσεων είναι η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας για την λειτουργία του
κτηρίου, με την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής άνεσης στον εσωτερικό χώρο και την αποδοτική
ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου κατά την διάρκεια όλου του χρόνου μέσω βιοκλιματικού
ανασχεδιασμού του κτηριακού κελύφους, θερμομονωτικής επάρκειας του κτηρίου,
ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων υψηλής απόδοσης, χρήσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ), αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,
για τον περιορισμό της άσκοπης χρήσης τους.
Προϋπολογισμός: 2,3 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Ψαχνών
Κατασκευή ενός Κλειστού Γυμναστηρίου, συνολικού εμβαδού 1.360 μ2 στο οικόπεδο του Εθνικού
Σταδίου Ψαχνών, ιδιοκτησίας Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια των
αρχιτεκτονικών, στατικών και (Η/Μ) μελετών, από τη ΥΔΟΜ του Δήμου Χαλκιδέων.
Προϋπολογισμός: 2,1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Τέλη 2023

    Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου "Παναγιώτης Μώρος"
Εκτέλεση παρεμβάσεων στο κλειστό Γυμναστήριο «Παναγιώτης Μώρος» για τη βελτίωση κτιριακού
κελύφους, την εγκατάσταση κλιματισμού και ηλιοθερμικού συστήματος, τη βελτίωση συστημάτων
φωτισμού και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος.
Προϋπολογισμός: 1,1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023
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Άξονας Δ. Δίπλα στον πολίτη & Ποιότητα ζωής

Αθλητισμός

    Επισκευή συντήρηση και νέες κατασκευές αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου
Χαλκιδέων
Εργασίες στα εξής γήπεδα: Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας: Αντικατάσταση φθαρμένου ταρτάν. Γήπεδο
ποδοσφαίρου Κανήθου «Ι. Καλαμακίδης»: Εγκατάσταση νέου συνθετικού χλοοτάπητα. Κλειστό
Γυμναστήριο ΔΑΚ «Μελίνα Μερκούρη»: Αντικατάσταση κλιματιστικού συστήματος. Πάρκο Λαού:
Επίστρωση νέων πλακιδίων στα αποδυτήρια. Γήπεδο ποδοσφαίρου Βαθέος Αυλίδας:
Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου. Γήπεδο ποδοσφαίρου Παραλίας Αυλίδας: Επίστρωση δαπέδου
αποδυτηρίων. Γήπεδο ποδοσφαίρου Αφρατίου: Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου. Πρόοδος υλοποίησης: Το
έργο έχει συμβασιοποιηθεί.
Προϋπολογισμός: 1,1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2024

    Ανακατασκευή σταδίου Ψαχνών
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου πρότυπου στίβου 400μ. 6 διαδρομών, την επίστρωση με
συνθετικό τάπητα, την κατασκευή εναλλακτικών διαδρόμων αλμάτων και ρίψεων σκαμμάτων και
λοιπές εργασίες. Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο έχει συμβασιοποιηθεί.
Προϋπολογισμός: 1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2024

Αναπλάσεις

    Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος – Ανάπλαση (Άξονα) επί των Λεωφόρου Βενιζέλου και
Οδού 28ης Οκτωβρίου
Η υλοποίηση του Έργου ανάπλασης - αναβάθμισης έκτασης 36.012 τ.μ. του Κεντρικού Οδικού Άξονα
Ε. Βενιζέλου – 28ης Οκτωβρίου θα γίνει σε μήκος 1.242 μ. με παράλληλη κατασκευή ποδηλατικής
διαδρομής συνολικού μήκους εκατέρωθεν 2305 μ. και εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική του
Δήμου Χαλκιδέων για την ανάδειξη για την αναμόρφωση της Χαλκίδας σε μια βιώσιμη και τουριστικά
ελκυστική πόλη και ειδικότερα στην ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της πόλης σε έναν εμβληματικό
τόπο υψηλής ποιότητας ζωής και επισκεψιμότητας, μέσω και της προώθησης στρατηγικών χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας. Πρόοδος
υλοποίησης: Το έργο εντάχθηκε τον 4.2022.
Προϋπολογισμός: 4,8 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Παρεμβάσεις σε Αστικούς Χώρους (Χαλκίδα)
Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου και δημιουργία πρότυπου οικογενειακού περιβαλλοντικού πάρκου
βιοκλιματικού σχεδιασμού στο πάρκο Ελευθερίας Χαλκίδας. Πρόοδος υλοποίησης: Αναμένεται
συμβασιοποίηση τον 6.2023.
Προϋπολογισμός: 3,2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025

    Παρεμβάσεις σε Αστικούς Χώρους (Ιστιαία)
Βιοκλιματική ανάπλαση εμπορικού κέντρου Ιστιαίας. Πρόοδος υλοποίησης: Αναμένεται
συμβασιοποίηση τον 6.2023.
Προϋπολογισμός: 2,5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025

    Παρεμβάσεις σε Αστικούς Χώρους (Μαντούδι)
Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας "Μεταλλωρύχων" Κοινότητας Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας.
Πρόοδος υλοποίησης: Αναμένεται συμβασιοποίηση τον 6.2023.
Προϋπολογισμός: 1,9 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025
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Άξονας Δ. Δίπλα στον πολίτη & Ποιότητα ζωής

Αναπλάσεις

    Παρεμβάσεις σε Αστικούς Χώρους (Μαρμάρι)
Συνολική βελτίωση και ανάπλαση της παραλιακής δημοτικής οδού και της έμπροσθεν αυτής
διαμορφωμένης ζώνης στον οικισμό Μαρμαρίου. Πρόοδος υλοποίησης: Αναμένεται συμβασιοποίηση
τον 6.2023.
Προϋπολογισμός: 1,5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025

    Ανάπλαση παραλίας Αμαρύνθου
Ανάπλαση-αναβάθμιση και εξωραϊσμός του κεντρικού παραλιακού τμήματος της πόλης της
Αμαρύνθου μήκους 495 μέτρων και συνολικής έκτασης 10 στρεμμάτων σε χώρο αναψυχής,
ελεύθερου χρόνου, ανάπαυσης και περιπάτου.
Προϋπολογισμός: 1,3 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Α' εξάμηνο 2023

    Διαμόρφωση Παραλίας Ν. Αρτάκης – Β` Φάση
Ολοκλήρωση των υπολοίπων εργασιών στο τμήμα μεταξύ των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Μ.
Μπότσαρη και συνέχισή τους από την οδό Μ. Μπότσαρη έως την οδό Ελλησπόνου με αποτέλεσμα
την συνολική ανάπλαση της Κεντρικής Παραλίας της Ν. Αρτάκης και την ανάδειξη όλου του
παραλιακού μετώπου.
Προϋπολογισμός: 1,2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Συνολική βελτίωση και ανάπλαση της παραλιακής δημοτικής οδού και
της έμπροσθεν αυτής διαμορφωμένης ζώνης στον οικισμό Μαρμαρίου
Ένωση του Ηρώου και του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου σε έναν ενιαίο χώρο, για την ενίσχυση των δύο χώρων
που λειτουργούν ως τοπόσημα.
Προϋπολογισμός: 1,1 εκατ. €| Xρόνος ολοκλήρωσης: 2022

Πολιτική προστασία

    Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών της ΠΕ Ευβοίας
Δαπάνες μίσθωσης μηχανημάτων έργου για εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού, άρση καταπτώσεων,
προσωρινών αποκαταστάσεων βλαβών και λοιπών εργασιών στα πλαίσια δράσεων Πολιτικής
Προστασίας για την χρονική περίοδο 2015-2022.
Προϋπολογισμός: 34,8 εκατ. €

    Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας
Προϋπολογισμός: 8,8 εκατ. €

    Αντιπυρική Προστασία Δημοσίων Δασών περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης
Προϋπολογισμός: 0,7 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025

    Έργα αντιπυρικής προστασίας
Προϋπολογισμός: 0,5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025
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Άξονας Δ. Δίπλα στον πολίτη & Ποιότητα ζωής

Βελτίωση καθημερινότητας

    Αξιοποίηση κτιριακού αποθέματος Δήμου Κύμης-Αλιβερίου
Το έργο αφορά στο εμβληματικό διαδημοτικό κλειστό κολυμβητήριο στο Αλιβέρι, και συγκεκριμένα
στον Κάραβο (θέση Καπνίση), και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου. Το
κολυμβητήριο θα εξυπηρετεί πρωτίστως τους μαθητές των σχολείων του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου,
αλλά και των όμορων δήμων της Νότιας Εύβοιας, όσον αφορά στις ανάγκες πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει και ειδικές υποδομές για
την εξυπηρέτηση παιδιών με ειδικές ικανότητες και κινητικά προβλήματα.
Προϋπολογισμός: 7,7 εκατ. €

    Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού Κύμης
Ανέγερση κτιρίου όπου θα στεγαστεί ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός της Κύμης, δυναμικότητας 25
νηπίων και 15 βρεφών, και την προμήθεια του, απαραίτητου για τη λειτουργία του βρεφονηπιακού
σταθμού, εξοπλισμού.
Προϋπολογισμός: 1 εκατ. €
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Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Οδικά έργα

    Συντήρηση οδικού δικτύου ΠΕ Ευρυτανίας
Συντήρηση του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανία και
ταυτόχρονη βελτίωση των οδικών συνδέσεων. Πρόοδος υλοποίησης: 60%.
Προϋπολογισμός: 22,2 εκατ. €

    Οδός Βαρβαριάδα - Άγραφα - Όρια Ν.Α. Ευρυτανίας
Ολοκλήρωση του μεγαλύτερου τμήματος του κεντρικού οδικού δικτύου των Αγράφων
συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων των Βραγγιανών και του Τροβάτου με τα όρια Νομού
Καρδίτσας.
Προϋπολογισμός: 9,4 εκατ. €| Ολοκληρωμένο

    Οδός Δομνίστα – Ροσκά – Πάντα Βρέχει – Όρια Νομού Ν.Α. Ευρυτανίας
Προϋπολογισμός: 5,3 εκατ. €| Ολοκληρωμένο

    Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Καρπενησίου
Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο της πόλης του Καρπενησίου σε
συνολικό μήκος περίπου 7,00 χλμ. Οι δράσεις αφορούν: διαβάσεις, ράμπες ΑΜΕΑ με ζώνη όδευσης
τυφλών και εξασφάλιση κίνησης ΑΜΕΑ, έργα τεχνικά, τοπικές οδοστρωσίες, πεζοδρόμια, δημιουργία
χώρων στάθμευσης με θέσεις ΑΜΕΑ, οδοφωτισμό, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, ενώ θα
τοποθετηθούν κιγκλιδώματα και θα γίνει φύτευση πρασίνου.
Προϋπολογισμός: 2,8 εκατ. €

    Προστασία Πρανών του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Καρπενήσι – Προυσσός
Δημιουργία τεχνικών προστατευτικών έργων για την προστασία του επαρχιακού οδικού δικτύου από
βραχοπτώσεις.
Προϋπολογισμός: 2,3 εκατ. €| Ολοκληρωμένο

    Βελτίωση οδικής ασφάλειας στην επαρχιακή οδό Καρπενήσι - Προυσσός - Ασπρόπυργος
Δημιουργία τεχνικών προστατευτικών έργων για την προστασία του επαρχιακού οδικού δικτύου από
βραχοπτώσεις. Πρόοδος υλοποίησης: Σε διαγωνιστική διαδικασία.
Προϋπολογισμός: 2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2023

    Αποκατάσταση ζημίων στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Ευρυτανίας λόγω πλημμυρικών φαινομένων
Αποκατάσταση βλαβών σε Ραπτόπουλο – Πρασιά, Χρύσω – Άγιο Δημήτριο, Τσούκα – Τριπόταμο,
Παλαιοχώρι – Νεοχώρι, Σαρκινη – Καταβόθρα, Δομνίστα- Μεσοκώμη, Επινιανά και Στάνα.
Προϋπολογισμός: 1,9 εκατ. €| Ολοκληρωμένο

    Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση «Τέμπλα», επί της Επαρχιακής Οδού Βελαώρα –
 Τοπολιανά – Βρουβιανά (Αιτωλοακαρνανίας)
Πρόοδος υλοποίησης: Απομένουν οι οδικές συνδέσεις οι οποίες έχουν δημοπρατηθεί και αναμένεται
να ολοκληρωθούν έως το τέλος 2023.
Προϋπολογισμός: 1,7 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Ολοκλήρωσης ασφαλτόστρωσης Οδικού δικτύου Βαρβαριάδα – Άγραφα – Επινιανά
Αφορά την ολοκλήρωση του Κεντρικού δρόμου των Αγράφων μέχρι το χωριό Άγραφα.
Προϋπολογισμός: 1,4 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023
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Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Οδικά έργα

    Διαπλατύνσεις, τεχνικά και ασφαλτόστρωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Καρπενήσι -
Γαύρος (Γ΄ Φάση)
Προϋπολογισμός: 1,4 εκατ. €| Ολοκληρωμένο

    Διαπλατύνσεις, τεχνικά και ασφαλτόστρωση Επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι-
Γαύρος (Δ΄ ΦΑΣΗ)
Διαπλατύνσεις – τεχνικά και ασφαλτοστρώσεις στον κεντρικό οδικό άξονα Καρπενήσι – Ποταμιά –
Προυσός που είναι και η ραχοκοκαλιά της τουριστικής υποδομής του Νομού Ευρυτανίας.
Πλαισιώνεται με Γ’ φάση που έχει ολοκληρωθεί αλλά και με έργα προστασίας από βραχοπτώσεις στο
ΕΟΔ Καρπενησίου – Προυσσού.
Προϋπολογισμός: 1,3 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2024

    Ολοκλήρωση μελετών οδού Βίνιανης – Μαυρομάτα – Όρια Νομού Ευρυτανίας
Ολοκλήρωση των μελετών του Παραμεγδόβιου οδικού άξονα για τη σύνδεση Ευρυτανίας -
Καρδίτσας. Πρόοδος υλοποίησης: Σε διαγωνιστική διαδικασία.
Προϋπολογισμός: 1,2 εκατ. €

    Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του
Δήμου Αγράφων που επλήγη από τη φυσική καταστροφή 9.2020
Προϋπολογισμός: 1 εκατ. €

Έργα ύδρευσης

    Σύστημα ελέγχου διαρροών & εξοικονόμησης ενέργειας δικτύων ύδρευσης Δήμου Αγράφων
Το έργο αφορά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής πληροφοριών,
εποπτικού ελέγχου, διαχείρισης και επεμβάσεως στη λειτουργία του εσωτερικού και του εξωτερικού
υδραγωγείου του Δήμου Αγράφων.
Προϋπολογισμός: 3,7 εκατ. €

    Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και συστήματος αυτόματης
ανάγνωσης ενδείξεων του Δήμου Καρπενησίου
Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και συστήματος
αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων στο Δήμο Καρπενησίου, σε περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν
ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο, μεγάλο ποσοστό µη τιμολογούμενου νερού και µη ορθολογικό τρόπο
λειτουργίας.
Προϋπολογισμός: 2,9 εκατ. €

    Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Δήμου Καρπενησίου
Το έργο αφορά στην αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης σε τμήμα της πόλης του Καρπενησίου της Δ.Ε.
Καρπενησίου του Δήμου Καρπενησίου, καθώς και στην προμήθεια και εγκατάσταση φίλτρων
διύλισης, αυτοκαθαριζόμενων σε δύο βασικές θέσεις του συστήματος διανομής ύδρευσης. Επίσης
προβλέπεται προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου και παρακολούθησης της θολότητας
του νερού καθώς και δοσιμετρικών αντλιών χλωρίωσης.
Προϋπολογισμός: 1,2 εκατ. €
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Άξονας Γ. Επένδυση & αξία στην περιοχή

Αντιπλημμυρικά έργα

    Δασοτεχνική διευθέτηση κλάδου Ιτιάς, χειμάρρου Κλαρωτού Δ.Ε. Καρπενησίου Δήμου
Καρπενησίου
Συμπλήρωση επέκταση των κατασκευασμένων προ δεκαετιών έργων φραγμάτων για την άρση των
έντονων χειμαρρικών φαινομένων του κλάδου Ιτιάς του χειμάρρου Καλαρωτού, κλάδου στην
ευρύτερη υδρολογική λεκάνη του χειμάρρου Καρπενησιώτη σε περιοχή εκτός Νatura.
Προϋπολογισμός: 2,1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2025

    Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων-αποκατάσταση λειτουργικότητας των έργων
αντιμετώπισης χειμαρρικών προβλημάτων
Προϋπολογισμός: 1,1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025

Ενέργεια

    Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης
Κατασκευή νέου δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την
κάλυψη της πόλης του Καρπενησίου. Το έργο αποσκοπεί στην απόκτηση οικιακών, εμπορικών και
βιομηχανικών καταναλωτών. Πρόοδος υλοποίησης: Συμβάσεις σε εξέλιξη.
Προϋπολογισμός: 2,2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2024

Περιβάλλον

    Δράσεις ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Αγράφων
Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια οκτώ ηλεκτροκίνητων οχημάτων και τεσσάρων σταθμών
φόρτισης, μετά του λοιπού αναγκαίου εξοπλισμού.
Προϋπολογισμός: 1 εκατ. €

    Βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων-διάνοιξη μικρού μήκους δασικών δρόμων Γ'
κατηγορίας
Προϋπολογισμός: 0,4 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025

Τουρισμός

    Αναβάθμιση εγκαταστάσεων Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου
1. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση αναβατήρων (ολοκληρωμένο). 2. Ανακατασκευή και
εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου (σε εξέλιξη, αναμένεται να
ολοκληρωθεί τον 12. 2023). 3. Εγκατάσταση τεχνητής χιόνωσης.
Προϋπολογισμός: 5,4 εκατ. €
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Άξονας Δ. Δίπλα στον πολίτη & Ποιότητα ζωής

Διαχείριση απορριμμάτων

    Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων Δήμου Καρπενησίου (Β' Φάση)
Επέκταση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Καρπενησίου για τη σύνδεση νέων
οικισμών (Γοριανάδων και Κορυσχάδων), την κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης και την
κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων άλλων οικισμών. Με τις επεκτάσεις, ο ισοδύναμος πληθυσμός που
θα εξυπηρετείται αυξάνεται από 10.000 σε 15.000. Με το έργο προστατεύεται επίσης ο ποταμός
Καρπενησιώτης, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως ευαίσθητος αποδέκτης. Πρόοδος υλοποίησης:
Ολοκλήρωση 70% του οικονομικού αντικειμένου.
Προϋπολογισμός: 4,2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Δ.Ε. Ποταμιάς Δήμου Καρπενησίου
Κατασκευή και λειτουργία δικτύων συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων των οικισμών Κλαυσί,
Βούτυρο, Γαύρος, Μεγάλο και Μικρό Χωριό, τα οποία θα μπορούν μελλοντικά να παραλάβουν και τα
λύματα από τους οικισμούς Νόστιμο, Νέο Δερμάτι και Παλαιό Μικρό Χωριό, καθώς και εγκατάσταση
Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων (ΕΕΛ) Ποταμιάς Ι.Π. 2.000 ατόμων.
Προϋπολογισμός: 2,8 εκατ. €

    Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας στις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Καρπενησίου 
Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης και εξοικονόμησης
ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Καρπενησίου, καθώς και την προμήθεια, εγκατάσταση και
θέση σε λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 999 KW για τη βελτίωση της ενεργειακής
αυτονομίας με χρήση ΑΠΕ του Δήμου με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό στις υποδομές ύδρευσης
και αποχέτευσης.
Προϋπολογισμός: 2 εκατ. €

Ασφάλεια

    Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευρυτανίας
Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευρυτανίας
(θερμοπρόσοψη, κουφώματα, αντλίες θερμότητας κ.λπ.).
Προϋπολογισμός: 0,7 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025

Παιδεία

    Αισθητική και λειτουργική ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Α' Γυμνασίου-Γενικού Λυκείου –
Βασικής Βιβλιοθήκης Καρπενησίου
Προϋπολογισμός: 1 εκατ. €| Ολοκληρωμένο

Υγεία

Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Εφαρμογών Α.Π.Ε.
Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου με στόχο την μείωση της
κατανάλωσης. Πρόοδος υλοποίησης: Βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής σύμβασης.
Προϋπολογισμός: 1,3 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Νοέμβριος 2023

Κτιριακή αναβάθμιση
Το έργο περιλαμβάνει ανακαίνιση υδραυλικών εγκαταστάσεων –WC – σωληνώσεων κεντρικής
θέρμανσης, καθώς και ανακαίνιση ψευδοροφής - φωτιστικών.
Προϋπολογισμός: 0,4 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2025
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Άξονας Δ. Δίπλα στον πολίτη & Ποιότητα ζωής

Υγεία

    Ανακαίνιση κέντρου υγείας Δυτικής Φραγκίστας
Κτιριακή αναβάθμιση και ανακαίνιση. Πρόοδος υλοποίησης: Οι εργασίες είναι σε εξέλιξη.
Προϋπολογισμός: 0,4 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Απρίλιος 2024

    Ανακαίνιση Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Γρανίτσας
Κτιριακή αναβάθμιση και ανακαίνιση. Πρόοδος υλοποίησης: Σε διαγωνιστική διαδικασία.
Προϋπολογισμός: 0,3 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 24 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης

Πολιτισμός

    Κατασκευή κελύφους προστασίας και ανάδειξη παλαιοχριστιανικής βασιλικής Αγίου
Λεωνίδη Κλαυσίου
1. Υλοποίηση εργασιών συντήρησης του ψηφιδωτού δαπέδου και σωζόμενων επιχρισμάτων στο λίθο
της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής. 2. Υλοποίηση εργασιών αρχαιολογικής έρευνας και επίβλεψη
ανασκαφικών εργασιών. 3. Υλοποίηση εργασιών για να αντικατασταθεί η υπάρχουσα ετοιμόρροπη
κατασκευή στέγασης των ερειπίων της βασιλικής και του ψηφιδωτού και να προστατευτούν
υπάρχοντα και νέα ευρήματα με σύγχρονο τρόπο, που θα επιτρέπει την παρουσίαση στο κοινό και
την μελέτη από τους επιστήμονες. Το νέο κέλυφος θα περικλείει το σύνολο του μνημείου, θα διαθέτει
χώρους για τοπική έκθεση αρχαιολογικών ευρημάτων και στοιχειώδεις εγκαταστάσεις υποστήριξης
για κοινό και εργαζόμενους.
Προϋπολογισμός: 3,5 εκατ. €

Αθλητισμός

    Αξιοποίηση – εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου
Προϋπολογισμός: 2 εκατ. €

    Ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου
Ολοκλήρωση της ενεργειακής αναβάθμισης του Κλειστού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου για την
αναβάθμισή του σε ενεργειακή κλάση Α+.
Προϋπολογισμός: 1,5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

Αναπλάσεις

    Δράσεις και παρεμβάσεις για την αναβάθμιση υπαίθριων χώρων του Δήμου Καρπενησίου
Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την ανάπλαση και αναβάθμιση 33 παιδικών χαρών του
Δήμου Καρπενησίου, αναβάθμιση - αξιοποίηση δημοτικού σταδίου Καρπενησίου και κατασκευή
γηπέδου 3x3 στον Προυσό, καθώς και δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης
πληθυσμού.
Προϋπολογισμός: 1,9 εκατ. €

Πολιτική προστασία

    Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο & Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας
Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του νομού (χιόνια, πλημμύρες, καταπτώσεις, πυρκαγιές κλπ).
Πρόοδος υλοποίησης: Έχει υλοποιηθεί το 80%.
Προϋπολογισμός: 12,9 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023
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Άξονας Δ. Δίπλα στον πολίτη & Ποιότητα ζωής

Πολιτική προστασία

    Δαπάνες επισκευής, συντήρησης και λειτουργίας μηχ. εξοπλισμού και μηχανήματων που
χρησιμοποιούνται σε δράσεις πολιτικής προστασίας και σε εργασίες στην ΠΕ Ευρυτανίας
Το έργο αφορά στην συντήρηση και λειτουργία οχημάτων και μηχανημάτων έργου για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Νομού (χιόνια, πλημμύρες, καταπτώσεις, πυρκαγιές κλπ).
Πρόοδος υλοποίησης: Έχει υλοποιηθεί το 70%.
Προϋπολογισμός: 3,3 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2024

    Αντιπυρική προστασία
Προϋπολογισμός: 0,6 εκατ. €| Xρόνος ολοκλήρωσης: 2022

Βελτίωση καθημερινότητας

    Αξιοποίηση κτιρίου ΠΕ Ευρυτανίας                                                                                                            
Προϋπολογισμός: 4 εκατ. €
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Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Οδικά έργα

    Συντήρηση οδικού δικτύου Φθιώτιδας
Εργασίες συντήρησης (τεχνικά, ασφαλτικά, κατακόρυφη και οριζόντια σάμανση-ασφάλιση) σε
τμήματα του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας.
Προϋπολογισμός: 25 εκατ. €

Σύνδεση Λιμένα Γλύφας

Αποπληρωμή απαλλοτριώσεων του έργου κατασκευή οδού σύνδεσης Π.Α.Θ.Ε. - Πορθμείο
Γλύφας - A
Προϋπολογισμός: 8,3 εκατ. €

Αποπληρωμή απαλλοτριώσεων του έργου κατασκευή οδού σύνδεσης Π.Α.Θ.Ε. - Πορθμείο
Γλύφας - B 
Προϋπολογισμός: 5,2 εκατ. €

Κατασκευή οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ-Πορθμείο Γλύφας
Βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της επαρχιακής οδού ΠΑΘΕ-Πορθμείο Γλύφας.
Προβλέπονται εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης,
ασφάλισης, υδραυλικών, καθώς και κατασκευή 2 ισόπεδων κόμβων.
Προϋπολογισμός: 3,6 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2022

    Κατασκευή κόμβου Ξηριώτισσας
Κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Ξηριώτισσας επί της Εισόδου Λαμίας με τον οποίο θα
διευθετηθεί η κυκλοφορία στο υπόψη νευραλγικό σημείο σύνδεσης της ενωτικής οδού των Ε.Ο. 1
(ΠΑΘΕ) και Ε.Ο. 3 (Λαμίας-Δομοκού), που παρακάμπτει τη Λαμία με τον οδικό άξονα Λαμίας-Στυλίδας
(Παλαιά Εθνική Οδός Λαμίας-Βόλου).
Προϋπολογισμός: 5 εκατ. €| Ολοκληρωμένο

    Βελτίωση οδικής ασφάλειας υποδομών Δήμου Καμένων Βούρλων
Δράσεις για τη βελτίωση στην ασφάλεια του οδικού δικτύου στο Δήμο Καμένων Βούρλων, και
ειδικότερα στην κεντρική βορειοδυτική είσοδο του οικισμού Μώλου, στις δύο κεντρικές εισόδους,
Δυτικά και Ανατολικά, του οικισμού Καμένων Βούρλων, στην παραλιακή ζώνη του οικισμού Αγίου
Κωνσταντίνου, οι οποίες συνδέονται με τις περιφερειακές οδούς της ΠΑΘΕ, απευθείας στα
πυκνοδομημένα τμήματα των οικισμών, και αποτελούν τις κεντρικές/εμπορικές οδικές αρτηρίες
αυτών.
Προϋπολογισμός: 2,8 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2025

    Προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας
και της ασφαλέστερης προσπελασιμότητας των πεζοδιαβάσεων στο Δήμο Λαμιέων
Κατασκευή ενεργών πεζοδιαβάσεων με έξυπνο φωτισμό, ανακατασκευή του οδοστρώματος με μικρές
τοπικές παρεμβάσεις και επαναδιαγραμμίσεις των διαβάσεων με νέα υλικά υψηλής αντοχής και
ανακλαστικότητας, προκειμένου να αυξηθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της οδού και τα πρότυπα
της οδικής ασφάλειας για τους πεζούς και τους οδηγούς. Οι πεζοδιαβάσεις προβλέπεται να
κατασκευαστούν και πλησίον των σχολικών μονάδων του Δήμου Λαμιέων, για την μεγιστοποίηση του
επιπέδου ασφάλειας των μαθητών.
Προϋπολογισμός: 2,8 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2025

    Μελέτη βελτίωσης της Ε.Ο. Λαμίας – Καρπενησίου στο τμήμα Σταυρός – Καστρί
Προϋπολογισμός: 2,6 εκατ. €
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Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Οδικά έργα

    Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών και εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της οδικής
ασφάλειας στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της ΠΕ Φθιώτιδας
Προϋπολογισμός: 2,5 εκατ. €| Ολοκληρωμένο

    Διασταύρωση (ΝΕΟ Λαμίας - Αθηνών) προς Ρεγγίνι - Μόδι -ΠΕΟ Λαμίας - Λιβαδειάς:
Ολοκλήρωση παράκαμψης Μοδίου
Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από κατολισθητικά φαινόμενα στην επαρχιακή οδό ΝΕΟ
Λαμίας – Αθηνών προς Ρεγγίνι – Μόδι – ΠΕΟ Λαμίας Λιβαδειάς, στο τμήμα της παράκαμψης του
οικισμού Μοδίου έως και τη συμβολή με την ΠΕΟ 3 Λαμίας-Αθηνών.
Προϋπολογισμός: 2,5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Ιούνιος 2023

    Απαλλοτριώσεις έργων εισόδου Λαμίας και διαπλάτυνσης της ΠΕΟ Λάμιας - Δομοκού στο
τμήμα Ξηριώτισσα - Σανατόριο
Προϋπολογισμός: 2,4 εκατ. €

    Επεμβάσεις οδικής ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο του Δήμου
Λοκρών
Προϋπολογισμός: 2,2 εκατ. €

    Επεμβάσεις οδικής ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο του Δήμου
Λοκρών
Στοχευμένες επεμβάσεις – βελτιώσεις – τροποποιήσεις επί του υφιστάμενου οδικού δικτύου, με
μέτρα μείωσης της ταχύτητας και του κυκλοφοριακού φόρτου, μέτρα αναμόρφωσης του αστικού
οδικού περιβάλλοντος και βελτίωσης της οδικής ασφάλειας υπεραστικών – περιαστικών οδών που
συνδέουν τους οικισμούς του Δήμου.
Προϋπολογισμός: 2,2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2025

    Βελτίωση Δρόμου Έξαρχος - Ορχομενός
Προϋπολογισμός: 2 εκατ. €

    Παράκαμψη Μαλεσίνας Ν.Α. Φθιώτιδας
Προϋπολογισμός: 1,8 εκατ. €| Ολοκληρωμένο

    Εκπόνηση Γεωτεχνικών Ερευνών στην προτεινομένη χάραξη του Έργου: "Οδική σύνδεση
πέρατος παράκαμψης Μακρακώμης - ανατολικού μετώπου σήραγγας Τυμφρηστού"
Το υπό μελέτη τμήμα αφορά την οδική σύνδεση Λαμία-Καρπενήσι που αποτελεί τμήμα του οδικού
άξονα Λαμία-Καρπενήσι-Αγρίνιο γνωστού και ως ΕΟ 38. Η αναβάθμιση της ΕΟ 38 με το νέο υπό
μελέτη οδικό τμήμα που θα αντικαταστήσει τη σημερινή σύνδεση, θα συμβάλει αποφασιστικά στην
υλοποίηση όλων των αναπτυξιακών δράσεων, κυρίως στον τουριστικό και στον εμπορικό τομέα, στις
εξυπηρετούμενες περιοχές και θεωρείται ένα αναπτυξιακό έργο πολύ μεγάλης ανταποδοτικότητας
για την κεντρική Στερεά Ελλάδα, με σημαντική συμβολή στην εθνική οικονομία. Πρόοδος υλοποίησης:
Προς υπογραφή σύμβασης.
Προϋπολογισμός: 1,8 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2024

    Γέφυρα Κωσταλεξίου Ν.Α.Φθιώτιδας
Προϋπολογισμός: 1,8 εκατ. €
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Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Οδικά έργα

    Βελτίωση της οδού πρόσβασης στο Κάστρο Υπάτης
Πρόκειται για χωματόδρομο, μήκους 2,7 χλμ. περίπου, όπου προβλέπεται να γίνουν εργασίες
βελτίωσης της υφιστάμενης οδού και κατασκευή ενός μικρού τμήματος (περίπου 150 μ.) που
αποτελεί νέα χάραξη, σύμφωνα με την Οριστική Μελέτη Οδοποιίας, που συνοδεύει την “Μελέτη
Ανάδειξης Βυζαντινών - Μεταβυζαντινών Μνημείων Νομού”.
Προϋπολογισμός: 1,6 εκατ. €

    Αποκατάσταση Βλαβών των Υποδομών Αρμοδιότητας του Δήμου Λαμιέων μετά τα έντονα
καιρικά φαινόμενα (Ιανός) τον 9.2020
Προϋπολογισμός: 1,6 εκατ. €

    Αποκατάσταση ζημίων της γέφυρας Βίστριζας του επαρχιακού δρόμου Συκάς - Αγ. Σώστη και
αποκατάσταση ζημιών αναχωμάτων και συρματοκιβωτίων χειμάρρου Βίστριζας
Αποκατάσταση ζημιών του φέροντος οργανισμού της υφιστάμενης γέφυρας Βιστρίζας, στην
επαρχιακή οδό Σύκας - Αγ. Σώστης. Κατασκευή νέου αναβαθμού ανάντη της γέφυρας Βιστρίζας και
αποκατάσταση ζημιών υφιστάμενου. Αναγκαία άμεσα μέτρα προστασίας της θεμελίωσης της
παλαιάς γέφυρας Βιστρίζας.
Προϋπολογισμός: 1,5 εκατ. €

    Ολοκλήρωση παράπλευρου οδικού δικτύου παράκαμψης Μακρακώμης
Προϋπολογισμός: 1,5 εκατ. €

    Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας του δήμου Δομοκού μετά τα έντονα
καιρικά φαινόμενα (Ιανός) τον 8.2020
Προϋπολογισμός: 1,4 εκατ. €

    Κατασκευή υδραυλικού αναβαθμού και προσωρινής γέφυρας Καταντη Παλαιάς Γεφυρας
Βίστριζας
Κατασκευή υδραυλικού αναβαθμού ολικού μήκους 94,56 μ. και ορατού ύψους 3,50 μ. παράλληλα με
την παλαιά γέφυρα και 15 μ. κατάντι αυτής και κατασκευή προσωρινής οδικής γέφυρας μονής
κυκλοφορίας ολικού μήκους 120 μ. (101,96 μ.) και περιορισμένου κυκλοφορούμενου πλάτους 3,50 μ.
πάνω από τον υδραυλικό αναβαθμό.
Προϋπολογισμός: 1,3 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Μάιος 2023

    Αποκατάσταση βλαβών σε υποδομές αρμοδιότητας του δήμου Μακρακώμης που επλήγη
από τη φυσική καταστροφή 9.2020 
Προϋπολογισμός: 1 εκατ. €

Σιδηροδρομικά έργα

    Συντήρηση σιδηροδρομικών γραμμών στην περιοχή δικαιοδοσίας του τμήματος συντήρησης
γραμμής Λαμίας 
Συντήρηση και ανακαίνιση των κυρίων και δευτερευουσών γραμμών σε εντοπισμένα τμήματα των
υπό κυκλοφορία σιδηροδρομικών γραμμών, στη δικαιοδοσία του Τμήματος Γραμμής Λαμίας.
Πρόοδος υλοποίησης: Έχει υπογραφεί σύμβαση με ανάδοχο.
Προϋπολογισμός: 1,4 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2024
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Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Θαλάσσιες μεταφορές

    Κατασκευή λιμένα Αγίου Κωνσταντίνου
Επέκταση του υφιστάμενου Λιμένα Αγίου Κωνσταντίνου για τη δημιουργία νέου χερσαίου χώρου
3.745 τ.μ. Ο συνολικός χερσαίος χώρος προτεινόμενων και υφιστάμενων έργων ανέρχεται στα 6.815
τ.μ. Στην περίμετρο του συνολικού χερσαίου χώρου θα κατασκευαστεί περίφραξη τύπου Β, με την
πρόβλεψη θυρών για την είσοδο/έξοδο των επιβατών και οχημάτων, καθώς και θύρα στην περίφραξη
για την εξυπηρέτηση του αλιευτικού καταφυγίου στο νοτιοανατολικό άκρο της αποβάθρας. Με την
εκτέλεση των έργων η συνολική δυναμικότητα του λιμένα θα είναι: α) πλαγιοδέτηση δύο
υδροπτέρυγων μήκους μέχρι 35 μ., β) πρυμνοδέτηση 2 Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων μήκους μέχρι 100 μ. και γ)
πρυμνοδέτηση 2 Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων μήκος μέχρι 60 μ.
Προϋπολογισμός: 10 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Μάιος 2023

    Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Αχλαδίου Ν. Φθιώτιδας
Επέκταση κατά 70μ. του υπάρχοντος προσήνεμου μώλου, επέκταση παραλιακών κρηπιδωμάτων κατά
50μ., εργασίες εκβάθυνσης στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης, κατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων. Μετά
την ολοκλήρωση των έργων θα μπορούν να ελλιμενιστούν με ασφάλεια 74 αλιευτικά σκάφη.
Πρόοδος υλοποίησης: Οι εργασίες του έργου ξεκίνησαν στις 14.11.2022.
Προϋπολογισμός: 2,8 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Μάιος 2024

    Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Γλύφας Ν. Φθιώτιδας
Επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου, κατασκευή υπήνεμου μώλου, κατασκευή
κρηπιδώματος κατά μήκος της ακτογραμμής, εκβάθυνση της λιμενολεκάνης, κατασκευή Η/Μ
εγκαταστάσεων και κατασκευή κτιρίου WC και δεξαμενής πετρελαιοειδών καταλοίπων. Μετά την
ολοκλήρωση των έργων της επέκτασης θα μπορούν να ελλιμενιστούν με ασφάλεια 31 αλιευτικά
σκάφη και σε σύνολο με τα υφιστάμενα 47 σκάφη. Πρόοδος υλοποίησης: Οι εργασίες του έργου
ξεκίνησαν στις 18.10.2022.
Προϋπολογισμός: 2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Μάιος 2024

    Επέκταση Προβλήτας Λιμένα Αρκίτσας - Ν.Α. Φθιώτιδας
Με το έργο βελτιώνεται η λειτουργικότητα τόσο του λιμένα όσο και του γειτονικού αλιευτικού
καταφυγίου στην περιοχή της Αρκίτσας, ώστε να μπορεί να υποδεχθεί μεγάλα επαγγελματικά σκάφη
που έχουν σήμερα έδρα τον Βόλο ή τον Θεολόγο ή και αλλού, τα οποία χρειάζονται προσόρμιση στον
υπάρχοντα λιμένα.
Προϋπολογισμός: 1,4 εκατ. €

    Επέκταση λιμένα Γλύφας
Τo έργo περιλαμβάνει την απαιτούμενη υποδομή για την λειτουργική αναβάθμιση του λιμένα της
Γλύφας του νομού Φθιώτιδας. Στις εργασίες περιλαμβάνονται τα αναγκαία λιμενικά και
ηλεκτρομηχανολογικά έργα.
Προϋπολογισμός: 1 εκατ. €| Ολοκληρωμένο

Έργα ύδρευσης

    Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργιά ολοκληρωμένου συστήματος για την αναβάθμιση,
παρακολούθηση και έλεγχο των υποδομών ύδρευσης της Δ.Ε. Στυλίδας. Αντικατάσταση εσωτερικού
δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Στυλίδας.
Προϋπολογισμός: 7,7 εκατ. €

26

27

28

29

30

31

137



 

  

 

 

 

  



Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Έργα ύδρευσης

    Κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαμίας από πηγές Γοργοποτάμου
Κατασκευή του κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης της Λαμίας από τις πηγές Γοργοποτάμου
και κατασκευή τροφοδοτικών αγωγών ύδρευσης από σωλήνες HDPE 3ης γενιάς για τις περιοχές
Ροδίτσας, Μεγάλης Βρύσης, Αγίας Παρασκευής, Βιομηχανικής περιοχής, Κόμματος, Φραντζή,
Κωσταλέξη, Λυγαριάς, Αφράτης, Ευρυτάνων καθώς και τροφοδοτικού αγωγού.
Προϋπολογισμός: 7,3 εκατ. €| Xρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2020

    Βελτίωση ποιότητας και επάρκειας δικτύων ύδρευσης Δήμου Λοκρών
Αναβάθμιση των δικτύων και εγκαταστάσεων σε προβληματικές περιοχές προκειμένου να
περιοριστούν τα προβλήματα από την παλαιότητα, αλλά και την επικινδυνότητα λόγω υλικών των
δικτύων, καθώς και βελτίωση της ποιότητας του νερού ώστε να είναι πόσιμο σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. Ταυτόχρονα ο Δήμος αναβαθμίζει ενεργειακά όλα τα αντλιοστάσια ύδρευσης με την
τοποθέτηση νέων αντλιών με μεγάλο βαθμό απόδοσης συμβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη.
Προϋπολογισμός: 7,3 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και συστήματος αυτόματης
καταμέτρησης του Δήμου Λοκρών
Το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 9.970 ψηφιακών
υδρομετρητών, σταθερό δίκτυο επικοινωνίας, φορητούς σταθμούς ελέγχου, κεντρικό σταθμό ελέγχου
και υπηρεσίες εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης, δοκιμαστικής και εγγυημένης λειτουργίας.
Προϋπολογισμός: 4,9 εκατ. €

    Βελτίωση των υποδομών και της διαχείρισης ύδρευσης Αμφίκλειας, Κ.Τιθορέας και Ελάτειας
του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας
Αντικατάσταση-επέκταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αμφίκλειας, αντικατάσταση-
εκσυγχρονισμό του εσωτερικού δικτυού ύδρευσης Κ. Τιθορέας, αντικατάσταση του εσωτερικού
δικτυού ύδρευσης Ελάτειας και αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης Μπράλου.
Προϋπολογισμός: 4,7 εκατ. €

    Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου διαρροών και ασυρμάτων
έξυπνων υδρομετρητών στο Δήμο Μακρακώμης
Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου διαρροών και
ψηφιακών υδρομέτρων σε όλο τον Δήμο Μακρακώμης.
Προϋπολογισμός: 4,4 εκατ. €

    Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος διαχείρισης του εσωτερικού
δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καμένων Βούρλων
Ολοκληρωμένο σύστημα με το οποίο θα γίνεται διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής
παρακολούθησης των υδρομέτρων του δικτύου μεταφοράς/διανομής νερού και ολοκληρωμένης
παρακολούθησης της ποιότητας νερού εντός των οικισμών του Δήμου.
Προϋπολογισμός: 3,6 εκατ. €

    Αναβάθμιση υποδομών συστήματος υδροδότησης Δήμου Λοκρών
Το έργο αφορά στην αντικατάσταση μέρους του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Αταλάντης και
στην προμήθεια εξοπλισμού εντοπισμού διαρροών δικτύων ύδρευσης στο Δήμο Λοκρών.
Προϋπολογισμός: 3,3 εκατ. €
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Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Έργα ύδρευσης

    Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού
και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Δομοκού
Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον ποιοτικό και ποσοτικό
έλεγχο του αντλούμενου ή προσφερόμενου ύδατος το οποίο διανέμεται από τις διάφορες
υφιστάμενες υποδομές (δεξαμενές και ενδιάμεσα αντλητικά συγκροτήματα), την ορθολογική
διαχείριση του συνολικού προσφερόμενου ύδατος προς τους τελικούς καταναλωτές, καθώς επίσης
και τον άμεσο έλεγχο και περιορισμό των βλαβών στο δίκτυο διανομής.
Προϋπολογισμός: 2,8 εκατ. €

    Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και εξοικονόμησης
ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Δομοκού
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων πινάκων ισχύος με ενσωματωμένους
ρυθμιστές στροφών για τις Γεωτρήσεις του δικτύου ύδρευσης, αναλυτών ενέργειας και Λογισμικού
Ενεργειακής Βελτιστοποίησης λειτουργίας και η αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων αντλητικών
συγκροτημάτων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με ενσωμάτωση τους στο Κεντρικό Σύστημα
Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών των δεξαμενών και αντλιοστασίων Ύδρευσης. Το
σύστημα περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) Γεωτρήσεων στα δίκτυα
ύδρευσης.
Προϋπολογισμός: 2,3 εκατ. €

    Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ηλεκτρονικής διαχείρισης στα υδραγωγεία Δήμου
Λαμιέων
Προμήθεια, ολοκληρωμένη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος αυτοματισμού, σε
δεξαμενές, γεωτρήσεις, αντλιοστάσια και δίκτυα του υδραγωγείου της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαμίας (ΔΕΥΑΛ), λόγω της αύξησης του αριθμού των γεωτρήσεων αλλά και
της γεωγραφικής επέκτασής τους, σε συνδυασμό με την ανάγκη υδροδότησης των δημοτικών
διαμερισμάτων του διευρυμένου Δήμου Λαμίας από τη ΔΕΥΑΛ. Το υφιστάμενο σύστημα Τηλελέγχου
– Τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑΛ θα επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει και νέους οικισμούς, οι οποίοι
προσαρτήθηκαν στο Δήμο Λαμιέων με το «Σχέδιο Καλλικράτης», με τη ΔΕΥΑΛ να αναλαμβάνει πλέον
την ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη υδροδότησή τους. Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο έχει
συμβασιοποιηθεί και η πρόοδος του οικονομικού αντικειμένου ανέρχεται στο 80%.
Προϋπολογισμός: 1,6 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Προμήθεια Συστήματος Βελτίωσης, Εκσυγχρονισμού και Ελέγχου Διαρροών Δικτύων
Ύδρευσης Δήμου Καμένων Βούρλων
Προσδιορισμός των τεχνικών απαιτήσεων του Δήμου Καμένων Βούρλων για την εγκατάσταση
σύγχρονων συστημάτων ποσοτικής και ποιοτικής διαχείρισης και ελέγχου των υδάτινων πόρων, με
την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που παρουσιάζεται σε όλες τις
Δημοτικές Ενότητες (ΔΕ), κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (εξάμηνη σχεδόν διάρκεια),
εστιάζεται στην μη επάρκεια της ποσότητας του νερού λόγω των πολύ αυξημένων αναγκών και της
αύξησης των χρηστών, σε συνδυασμό με την ύπαρξη μεγάλου ποσοστού διαρροών. Το σύστημα
Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, θα χρησιμοποιεί υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό, ώστε, μέσω
κατάλληλου λογισμικού, να γίνει πιο εύκολος ο εντοπισμός των διαρροών και μέσω του ισοζυγίου
νερού, με υπολογισμό των αποθεμάτων, της μετρηθήσας κατανάλωσης, της παρακολούθησης της
ποιότητας νερού και της μείωσης του λειτουργικού κόστους, οι μηχανικοί του Δήμου να επιτύχουν
την βέλτιστη λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος και τον άμεσο έλεγχό του (οπότε και
εντοπισμό πιθανών προβλημάτων όπως θραύσεις κ.λπ).
Προϋπολογισμός: 1,5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023
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Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Έργα ύδρευσης

    Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αναβάθμισης ποιότητας και εξοικονόμησης
πόσιμου νερού Λαμίας (ΔΕΥΑ Λαμίας)
Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για: α) την προστασία και
παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού μέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ, β) την
εξοικονόμηση του πόσιμου νερού και τη μείωση της μη καταμετρούμενης κατανάλωσης, μέσω της
εγκατάστασης «έξυπνων» υδρομέτρων σε δύο υδρευτικές ζώνες της Λαμίας, γ) τη δημιουργία
σύγχρονου και ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου της ΔΕΥΑ
Λαμίας, με αναβαθμισμένες δυνατότητες on line παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων
λειτουργίας του υδραγωγείου (αγωγοί, δεξαμενές, γεωτρήσεις, ΤΣΕ) καθώς και υπολογισμού των
ισοζυγίων μάζας νερού ανά ζώνη λειτουργίας. Πρόοδος υλοποίησης: Η πρόοδος του οικονομικού
αντικειμένου της σύμβασης ανέρχεται στο 80%.
Προϋπολογισμός: 1,1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Αύγουστος 2023

    Διαχείριση πόσιμου νερού περιοχών Σπερχειάδας-Μακρακώμης και Υπάτης
Αντικατάσταση ενός από τους υφιστάμενους αγωγούς του εξωτερικού υδραγωγείου για τη μεταφορά
νερού από τις πηγές «Κανάλια» του Πύργου Υπάτης προς το κοινό φρεάτιο μερισμού των οικισμών
του Συνδέσμου Ύδρευσης Ο.Τ.Α. Νομού Φθιώτιδας, καθώς και στην προμήθεια, εγκατάσταση και
θέση σε αποδοτική λειτουργία συστήματος αυτοματισμού, σε δεξαμενές, γεωτρήσεις, αντλιοστάσια
και φρεάτια ύδρευσης των περιοχών Σπερχειάδας, Μακρακώμης και Υπάτης.
Προϋπολογισμός: 1 εκατ. €

Αντιπλημμυρικά έργα

    Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα στο Σπερχειό ποταμό και στους συμβάλλοντες χειμάρρους 
Τμηματικός καθαρισμός υδατορεμάτων και του Σπερχειού Ποταμού.
Προϋπολογισμός: 3,5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2024

    Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Μακρακώμης
Κατασκευή τριών ανεξάρτητων δικτύων αγωγών ομβρίων στη Μακρακώμη, κατασκευή νέας γέφυρας
τόσο για την ασφάλεια των διερχομένων όσο και για την ομαλοποίηση της ροής του Αρχανιορέματος
(παραπόταμου του Σπερχειού) σε σημείο όπου παρατηρείται στένωση του πλάτους της κοίτης και
προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ενόργανης δομικής παρακολούθησης και έγκαιρης
προειδοποίησης πλημμυρών σε πραγματικό χρόνο τριών γεφυρών, οι οποίες βρίσκονται επί του
Σπερχειού ποταμού ή στους κύριους παραπόταμους αυτού.
Προϋπολογισμός: 2,9 εκατ. €

    Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Αταλάντης - παραλιακών οικισμών κόλπου Αταλάντης
Αντιπληµµυρικά έργα (αγωγοί οµβρίων – κιβωτοειδεις οχετοί – φρεάτια και κανάλια µε σχάρες
υδροσυλλογής, αποκαταστάσεις τοιχίων αντιστήριξης οδών, παρεµβάσεις σε οριοθετηµένα ρέµατα
και αποκαταστάσεις δρόµων και καθιζήσεων) στον οικισµό Αταλάντης και σε παραθαλάσσιους
οικισµούς του κόλπου Αταλάντης (Τραγάνα, Σκάλα, Παλίρροια) καθώς επίσης και σε διάφορα σηµεία
όλης της ευρύτερης περιοχής των ανωτέρω οικισµών.
Προϋπολογισμός: 2,8 εκατ. €
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Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Αντιπλημμυρικά έργα

    Διευθέτηση Μυλαύλακα αντιπλημμυρική προστασία και πολεοδομική αναβάθμιση δράση
ΟΣΒΑΑ Δ. Λαμιέων
Αντιπλημμυρική προστασία με διευθέτηση του Μυλαύλακα και πολεοδομική αναβάθμιση της οδού
Τυμφρηστού στην πόλη της Λαμίας. Πρόοδος υλοποίησης: Έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον
ανάδοχο και το έργο υλοποιείται.
Προϋπολογισμός: 1,3 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών έργων και λοιπών έργων και καθαρισμός
ρεμάτων και ποταμών από φερτά υλικά της ΠΕ Φθιώτιδας
Τμηματικός καθαρισμός υδατορεμάτων σε όλο το Νομό Φθιώτιδας.
Προϋπολογισμός: 1 εκατ. €| Ολοκληρωμένο
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Άξονας Β. Αγροτική παραγωγή & Πράσινη μετάβαση

Ενέργεια

    Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης
Κατασκευή νέου δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την
κάλυψη της πόλης της Λαμίας. Το έργο αποσκοπεί στην αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου
σε εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές, καθώς και στην απόκτηση σημαντικού μεριδίου της
αγοράς των οικιακών καταναλωτών. Πρόοδος υλοποίησης: Συμβάσεις σε εξέλιξη.
Προϋπολογισμός: 12,5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2024

    Επαύξηση ΥΣ 150 kV Δομοκού
Αντικατάσταση των δύο υφιστάμενων Μ/Σ (25 MVA) από δύο νέους Μ/Σ 50 MVA. Ενίσχυση
υφιστάμενων υποδομών για την κάλυψη της ζήτησης, αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ και
βελτιστοποίηση δικτύου.
Προϋπολογισμός: 3,5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025

    Επαύξηση ΥΣ Λαμίας: Εγκατάσταση 3ου Μ/Σ 50 MVA
Ενίσχυση υφιστάμενων υποδομών για την κάλυψη της ζήτησης, αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ και
βελτιστοποίηση δικτύου.
Προϋπολογισμός: 3 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2027

    Επαύξηση ΥΣ 150 kV Σπερχειάδας
Εγκατάσταση 2ου Μ/Σ 50 MVA. Ενίσχυση υφιστάμενων υποδομών για την κάλυψη της ζήτησης,
αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ και βελτιστοποίηση δικτύου.
Προϋπολογισμός: 2,2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025

Αρδευτικά έργα

    Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Φθιώτiδας
Κατασκευή του αρδευτικού δικτύου της Ανατολικής Βίστριζας του Νομού Φθιώτιδας,
συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων αποχετευτικών- στραγγιστικών έργων, των έργων
οδοποιίας, των αντιπλημμυρικών έργων και των βασικών αρδευτικών έργων δηλαδή των δικτύων, την
διώρυγα τροφοδοσίας, των δεξαμενών και των αvτλιοστασίων. Η συνολική έκταση της περιμέτρου
του έργου είναι 28.500 στρέμματα ενώ οι καλλιεργούμενες εκτάσεις είναι 23.090 στρέμματα. Μετά
την κατασκευή των έργων θα εφαρμοστεί αναδασμός ιδιοκτησιών σε όλη την παραπάνω έκταση.
Πρόοδος υλοποίησης: 55,57%.
Προϋπολογισμός: 41 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025

    Φράγμα στο Μπουγάζι Δομοκού και αρδευτικό δίκτυο
Επαναφορά του αρχικού σχεδιασμού της υφιστάμενης προμελέτης 2001, για το φράγμα Μπουγάζι
αλλά με μικρή τροποποίηση (λόγω της παρουσίας του κατάντη φράγματος) με την κατασκευή ενός
φράγματος χωρητικότητας 2.500.000m3. Με την προσθήκη των 465.000m3 του ήδη
κατασκευασθέντος ταμιευτήρα του υποκείμενου φράγματος, ο ταμιευμένος όγκος νερού που θα
προκύψει από το συνδυασμό των δύο επάλληλων φραγμάτων θα ανέρχεται στα 3.000.000m3. Η
διάταξη αυτή θα μπορεί να αρδεύσει 10.000 στρέμματα. Πρόοδος υλοποίησης: Εκπονείται οριστική
μελέτη φράγματος και αρδευτικού δικτύου.
Προϋπολογισμός: 26,4 εκατ. €
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Άξονας Β. Αγροτική παραγωγή & Πράσινη μετάβαση

Αρδευτικά έργα

    Μελέτη αρδευτικών δικτύων Σμοκόβου
Προμελέτη και οριστική μελέτη αρδευτικών δικτύων, συνολικής καθαρής έκτασης 231.086 στρ., από
τον Ταμιευτήρα Σμοκόβου, με τα απαιτούμενα τεχνικά έργα. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται και η
σύνταξη κτηματολογικών πινάκων, η σύνταξη τευχών δημοπράτησης και η εκπόνηση
οικονομοτεχνικών μελετών, ώστε να υπάρχει πληρότητα του φακέλου δημοπράτησης του έργου.
Πρόοδος υλοποίησης: Υπό εκπόνηση η προμελέτη και η ΜΠΕ.
Προϋπολογισμός: 7 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2024

    Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών των ΤΟΕΒ της Π. Ε. Φθιώτιδας 
Άρση προσχώσεων στους αρδευτικούς υδραύλακες των ΤΟΕΒ Ανθήλης, Φακίτσας, Μ. Βρύσης -
Ροδίτσας - Αυλακίου, Μεξιατών, Μοσχοχωρίου Συκά, Αμουρίου – Λιανοκλαδίου – Ζηλευτού,
Βίστριζας, Φραντζή, 5ης Και 6ης Ζώνης Θεσσαλιώτιδας, Ξυνιάδας, καθώς και αποκαταστάσεις
αγροτικής οδοποίας και τεχνικών έργων των ΤΟΕΒ της Π. Ε. Φθιώτιδας τα οποία καταστράφηκαν μετά
τα έντονα καιρικά φαινόμενα (κακοκαιρία - ΙΑΝΟΣ της 18/9/2020).
Προϋπολογισμός: 4 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην κτηματική Περιφέρεια Ηράκλειας Ν. Φθιώτιδας
Έργα υδροληψίας από τον ποταμό Ασωπό και βελτίωση υπάρχουσας υδροληψίας. Κατασκευή νέου
κλειστού αγωγού, αντικατάσταση Η/Μ εξοπλισμού, κατασκευή νέων οικίσκων στα τρία υφιστάμενα
αντλιοστάσια γεωτρήσεων και 3 αγωγών από τις γεωτρήσεις στην υδατοδεξαμενή, κατασκευή νέας
υδατοδεξαμενής και αντλιοστασίου τροφοδοσίας του δικτύου αρδεύσεως. Πρόοδος υλοποίησης: Το
έργο συμβασιοποιήθηκε τον 1.2022.
Προϋπολογισμός: 2,3 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2024

Αγροτική οδοποιία

    Αγροτική οδοποιία Δήμου Στυλίδας
Παρεμβάσεις στο αγροτικό δίκτυο του Δήμου Στυλίδας σε δρόμους εκτός ορίων οικισμών και
υφιστάμενους χωματόδρομους επί των οποίων θα γίνει βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών
τους με στόχο την ασφαλή διέλευση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Οι παρεμβάσεις θα
υλοποιηθούν σε τμήματα αγροτικών οδών συνολικού μήκους 9,23 χλμ.
Προϋπολογισμός: 1,5 εκατ. €

    Αγροτική οδοποιία Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας
Το έργο αφορά στη βελτίωση τμημάτων αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας στις
περιοχές: α) από την Τ.Κ. Τιθορέας έως μετά την περιοχή Καλυβίων, β) της Τ.Κ. Ελάτειας, γ) της Τ.Κ.
Λευκοχωρίου (δύο τμήματα αγροτικών οδών) και δ) της Τ.Κ. Σφάκας, συνολικού μήκους αγροτικών
οδών 7 χλμ. περίπου, που εξυπηρετούν αγροτικές καλλιέργειες.
Προϋπολογισμός: 1 εκατ. €

    Βελτίωση ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδού Λάρυμνας Μαλεσίνας του
Δήμου Λοκρών
Bελτίωση αγροτικού δρόμου και μελέτη. Πρόοδος υλοποίησης: Προετοιμασία ανακοίνωσης της
δημοπράτησης.
Προϋπολογισμός: 1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025
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Άξονας Β. Αγροτική παραγωγή & Πράσινη μετάβαση

Αγροτική οδοποιία

    Αγροτική οδοποιία Λευκάδας - Φτέρης Δήμου Μακρακώμης
Εργασίες βελτίωσης αγροτικού δρόμου πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις, στην περιοχή των Κοινοτήτων Λευκάδας και Φτέρης του Δήμου Μακρακώμης.
Πρόοδος υλοποίησης: Προετοιμασία ανακοίνωσης της δημοπράτησης.
Προϋπολογισμός: 1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025

Περιβάλλον

    Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια 9 οχημάτων.
Προϋπολογισμός: 1,5 εκατ. €

    Υποδομές ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά οχήματα-Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Δομοκού
Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια 8 ηλεκτροκίνητων Οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου, την
προμήθεια των αναγκαίων ηλεκτρικών φορτιστών, καθώς και το σύστημα/πλατφόρμα διαχείρισης/
παρακολούθησης των ηλεκτρικών οχημάτων και των φορτιστών. Περιλαμβάνει, επίσης, τις αναγκαίες
εργασίες για τη διασύνδεση των φορτιστών µε το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.
Προϋπολογισμός: 1,4 εκατ. €

    Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
Το έργο αφορά στην προμήθεια αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων μηδενικών εκπομπών, ενώ
προβλέπεται επίσης εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
ώστε να καθίσταται δυνατή η επαναφόρτιση των οχημάτων αυτών.
Προϋπολογισμός: 1,2 εκατ. €

    Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή
ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και
Μαλιακού Κόλπου (ΟΦΥΠΕΚΑ)
Χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής
ευθύνης του τ.Φορέα Διαχείρισης (ΦΔ) Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού
Κόλπου. Πρόοδος υλοποίησης: Υλοποίηση με ίδια μέσα. Υπό ανάθεση οι συμβάσεις για τις
προμήθειες και την παροχή υπηρεσιών.
Προϋπολογισμός: 1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Κατασκευή τεχνικών έργων στους δασικούς δρόμους
Προϋπολογισμός: 0,9 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025

    Αναδάσωση δημοσίων δασικών εκτάσεων
Προϋπολογισμός: 0,2 εκατ. €| Ολοκληρωμένο
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Άξονας Γ. Επένδυση & αξία στην περιοχή

Επιχειρηματικότητα

    Αναβάθμιση ΒΙΠΕ Λαμίας
Έργα βελτίωσης ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, βιώσιμης διαχείρισης υδατικών
πόρων και μείωσης απωλειών δικτύου ύδρευσης. Έργα βελτίωσης συνθηκών επιχειρηματικού
περιβάλλοντος, έργα ενεργειακής εξοικονόμησης και βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
με αντικατάσταση λαμπτήρων LED και βελτίωση συνθηκών επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Έργα
ψηφιακής αναβάθμισης υποδομών ΒΙΠΕ Λαμίας - βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Προϋπολογισμός: 2,7 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025

    Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λαμίας
Υλοποίηση συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων για τον μετασχηματισμό της οριοθετημένης
εμπορικής περιοχής του Δήμου σε Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου, το οποίο θα παρουσιάζει αισθητική και
λειτουργική ομογένεια και θα επιδεικνύει τα πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν ένα οργανωμένο
εμπορικό κέντρο. Οι δράσεις περιλαμβάνουν αναβάθμιση του δημόσιου αστικού χώρου,
εκσυγχρονισμό υποδομών, βελτίωση της κινητικότητας, βελτίωση του μικροκλίματος καθώς και
βελτίωση της προσβασιμότητας.
Προϋπολογισμός: 1,8 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Οκτώβριος 2023

Στρατηγικές επενδύσεις

    Φωτοβολταϊκοί σταθμοί συνολικής ισχύος 1,5 GW
Το έργο αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταικών πάρκων συνολικής ισχύος 1,5 GW. Μέρος του
έργου συνολικής ισχύος 286,483MW θα υλοποιηθεί στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Πρόοδος
υλοποίησης: Σε στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Προϋπολογισμός: 888,4 εκατ. €*

    Φωτοβολταϊκός Σταθμός 700 MW στις Π.Ε. Λάρισας (Φάρσαλα) & Φθιώτιδας (Δομοκού)
Το έργο αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας συνολικής ισχύος 700 ΜW και συνολικής ετήσιας παραγόμενης ενέργειας 1.022.407.000
kWh. Προβλέπονται 1.100 θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και 38 νέων
Ε.Μ.Ε. (Ετήσιων Μονάδων Εργασίας) κατά την λειτουργία της επένδυσης.
Προϋπολογισμός: 350 εκατ. €*

    Ηλιακός Σταθμός Παραγωγής Ενέργειας Ισχύος 200 MW και μονάδα αποθήκευσης
Εμβληματική επένδυση για την κατασκευή Ηλιακού Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας Ισχύος 200 MW
και μονάδας Αποθήκευσης ηλεκτρικής Ενέργειας 100 MW με μπαταρίες Li-ion καθώς και μετατροπή
σε Πράσινο Υδρογόνο με Ηλεκτρολύτη Ονομαστικής Ισχύος 50MW. Πρόοδος υλοποίησης:
Χαρακτηρίστηκε ως στρατηγική επένδυση τον 10.2022.
Προϋπολογισμός: 350 εκατ. €*

    Κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 284 MW στις Π.Ε. Λάρισας &
Φθιώτιδας
Η επένδυση στον κλάδο των ΑΠΕ περιλαμβάνει την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία συστάδας
Φωτοβολταϊκών Σταθμών Ενέργειας 284MW στις Π.Ε. Λάρισας (Φάρσαλα) & Φθιώτιδας (Δομοκού).
Πρόοδος υλοποίησης: Σε διαδικασία έκδοσης των αδειών εγκατάστασης (έχουν ήδη εκδοθεί 3 από τις
4 άδειες εγκατάστασης του έργου).
Προϋπολογισμός: 214 εκατ. €*
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*Tο συγκεκριμένο έργο δεν συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό προϋπολογισμό που αναγράφεται στο μέρος Α του τεύχους 
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Άξονας Γ. Επένδυση & αξία στην περιοχή

Τουρισμός

    Αξιοποίηση με μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου μετά κτισμάτων και αναγνωρισμένης
ιαματικής πηγής στην Λουτρόπολη Καμένων Βούρλων (ΤΑΙΠΕΔ)
Αξιοποίηση με μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου που περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις του
ξενοδοχείου «Γαλήνη» και το υδροθεραπευτήριο «Ιπποκράτης», τα οποία είναι εν λειτουργία, τα
χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα μνημεία, ξενοδοχεία «Ράδιον» και «Θρόνιον» και το επίσης
χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο μνημείο υδροθεραπευτήριο «Ασκληπιός», που είναι
εγκαταλελειμμένα. Εντός της έκτασης βρίσκεται η ιαματική πηγή «Γεωργαλά» που έχει αναγνωριστεί
από τον Απρίλιο του 2020. Το κοινοπρακτικό σχήμα που αναδείχτηκε στις 5.1.2023 από το ΤΑΙΠΕΔ θα
αναλάβει μέσω της σύμβασης μίσθωσης να υλοποιήσει υποχρεωτικές επενδύσεις με σκοπό την
αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του ακινήτου. Ειδικότερα, ο επενδυτής θα πραγματοποιήσει τις
εξής επενδύσεις: 1. Αποκατάσταση των εγκαταλελειμμένων ξενοδοχείων «Ράδιον» και «Θρόνιον»,
όπως επίσης του εγκαταλελειμμένου υδροθεραπευτηρίου «Ασκληπιός», τα οποία είναι
χαρακτηρισμένα ως νεότερα μνημεία. Η αποκατάσταση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες από το ΕΣΧΑΔΑ χρήσεις και την ισχύουσα νομοθεσία, με στόχο την επαναλειτουργία
και αξιοποίηση των ξενοδοχείων και του υδροθεραπευτηρίου. 2. Βελτίωση και συντήρηση των χώρων
πρασίνου (πάρκων) και πεζοδρόμων. 3. Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων. 4.
Διαμόρφωση περιμετρικού κυκλοφοριακού δακτυλίου οδών ήπιας κυκλοφορίας. 5. Διατήρηση των
λειτουργικών προδιαγραφών του ξενοδοχείου «Γαλήνη» στο υφιστάμενο επίπεδο, προκειμένου να
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες προδιαγραφών λειτουργίας ξενοδοχείων της κατηγορίας του,
καθώς επίσης ανακαίνιση και αξιοποίηση του υδροθεραπευτηρίου «Ιπποκράτης».
Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 4 έτη από την έκδοση της ΚΥΑ χωροθέτησης
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Άξονας Δ. Δίπλα στον πολίτη & Ποιότητα ζωής

Διαχείριση απορριμμάτων

    Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων
(ΧΥΤΥ) Λαμίας
Το έργο αναμένεται να συμβάλει στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης
αποβλήτων που αποτελεί την οριστική λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των αστικών στερεών
αποβλήτων των εξυπηρετούμενων Δήμων Λαμιέων, Μακρακώμης, Στυλίδας, Καμένων Βούρλων,
Δομοκού & Αμφίκλειας – Ελάτειας της Π.Ε Φθιώτιδας, Καρπενησίου & Αγράφων της Π.Ε Ευρυτανίας,
Ιστιαίας – Αιδηψού & Λίμνης – Μαντουδίου – Αγίας Άννας της Π.Ε Εύβοιας καθώς και στην επίτευξη
των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που θέτει το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την
διαχείριση των αποβλήτων. Πρόοδος υλοποίησης: Ολοκλήρωση μελετών ωρίμανσης.
Προϋπολογισμός: 50 εκατ. €

    Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς Λιβανάτες και Αρκίτσα,
ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Αταλάντης και επέκταση εγκατάστασης
επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Αταλάντης Δήμου Λοκρών
Ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του οικισμού Αταλάντης, κατασκευή των
εσωτερικών δικτύων στους οικισμούς Λιβανάτες (συμπεριλαμβανομένου του παραλιακού της
μετώπου) και  Αρκίτσα, κατασκευή των αγωγών μεταφοράς των λυμάτων και των απαιτούμενων
αντλιοστασίων και εργασίες αναβάθμισης και επέκτασης της υφιστάμενης Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Αταλάντης.
Προϋπολογισμός: 22,2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Μαρτίνου και
Λάρυμνας
Περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για
την ανάδειξη του φυσικού πλούτου αυτής και ειδικότερα των επιφανειακών υδάτων και την
αντιμετώπιση και παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Προϋπολογισμός: 18,5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Μάρτιος 2025

    Έργα δικτύου αποχέτευσης στον Άγιο Κωνσταντίνου του δήμου Καμένων Βούρλων
Πλήρης κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στον
οικισμό του Αγ.  Κωνσταντίνου του Δήμου Καμένων Βούρλων. Το έργο της νέας Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Αγ. Κωνσταντίνου μαζί με το έργο τελικής διάθεσης των
επεξεργασμένων λυμάτων στη θάλασσα θα  είναι δυναμικότητας 5.200 ισοδύναμων ατόμων με
δυνατότητα άμεσης επέκτασης για δυναμικότητα 7.800 ισοδύναμων ατόμων με σύστημα πλήρους
τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο εντάχθηκε τον 5.2022.
Προϋπολογισμός: 11,7 εκατ. €

    Μονάδα ηλιακής ξήρανσης ιλύος ΕΕΛ Λαμίας
Κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης ιλύος της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α.
Λαμίας. Ο σχεδιασμός της μονάδας προβλέπει τη διαχείριση της παραγόμενης ιλύος από την ΕΕΛ
Λαμίας καθώς και και των γειτονικών ΕΕΛ, Καμένων Βούρλων, Σπερχειάδας – Μακρακώμης, Ιτέας,
Αμφίκλειας, Μώλου, Καρπενησίου και Ελάτειας – Τιθορεάς. Με το έργο, προβλέπεται η κατασκευή 4
ηλιακών ξηραντηρίων εντός του γηπέδου της ΕΕΛ Λαμίας, στην βόρεια πλευρά του γηπέδου. H
τροφοδότηση θα γίνεται αυτόματα με σύστημα μεταφορικών κοχλιών, ενώ και η απομάκρυνση της
ξηραμένης ιλύος θα γίνεται επίσης αυτόματα, μέσω συστήματος μεταφορικών κοχλιών εκτός του
ξηραντηρίου. Πρόοδος υλοποίησης: Έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης.
Προϋπολογισμός: 6 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2025
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Άξονας Δ. Δίπλα στον πολίτη & Ποιότητα ζωής

Διαχείριση απορριμμάτων

    Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αμφίκλειας
Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης ακαθάρτων στον οικισμό της Αμφίκλειας, που περιλαμβάνουν
χωριστικό δίκτυο ακαθάρτων στις περιοχές της νέας πόλης και στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλης,
καθώς και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων για το
σύνολο του οικισμού της Αμφίκλειας. Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο έχει συμβασιοποιηθεί τον
9.2022.
Προϋπολογισμός: 4,2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Επαναχρησιμοποίηση Υγρών Αποβλήτων Ε.Ε.Λ. Λαμίας – Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Λυμάτων και Αγωγός Μεταφοράς Φραντζή και αναβάθμιση Η/Μ
Το έργο αφορά στην αναβάθμιση και επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων της ΕΕΛ
Λαμίας για άρδευση, τη διαχείριση λυμάτων οικισμού Φραντζή καθώς και δράση ΑΠΕ για τις ανάγκες
της λειτουργίας της ΕΕΛ Λαμίας.
Προϋπολογισμός: 3,7 εκατ. €

    Κατασκευή νέου Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης Καμένων Βούρλων
Κατασκευή νέου Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης στον οικισμό των Καμένων Βούρλων σε
αντικατάσταση του υφιστάμενου αγωγού. Ο υφιστάμενος Κεντρικός αγωγός του οικισμού Καμένων
Βούρλων έχει κατασκευαστεί στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και λόγω παλαιότητας έχει υποστεί
σημαντικότατες φθορές με αποτέλεσμα σε συνθήκες έντονων καιρικών συνθηκών να καθίσταται μη
λειτουργικός και ως εκ τούτου επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Πρόοδος
υλοποίησης: Το έργο συμβασιοποιήθηκε τον 3.2022.
Προϋπολογισμός: 3,1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Μάρτιος 2023

    Ολοκλήρωση αποχέτευσης πόλης Στυλίδας - προσαγωγή λυμάτων στην ΕΕΛ Λαμίας - Β' Φάση
(Ολοκλήρωση)
Προϋπολογισμός: 2,3 εκατ. €| Xρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2022

    Ολοκλήρωση αποχέτευσης πόλης Στυλίδας - προσαγωγή λυμάτων στην ΕΕΛ Λαμίας - Β' Φάση
Πρόκειται για τη β’ φάση κατασκευής του εξωτερικού αγωγού προσαγωγής λυμάτων της πόλης της
Στυλίδας στην ΕΕΛ Λαμίας.
Προϋπολογισμός: 2,2 εκατ. €| Xρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2022

    Αναβάθμιση ΕΕΛ Σπερχειάδας- Μακρακώμης Δήμου Μακρακώμη
Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) με
κύριο στόχο την εξοικονόμηση της ενέργειας που δαπανάται. Περιλαμβάνει την προμήθεια και
εγκατάσταση του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού για τη αναβάθμιση των εγκαταστάσεων
της ΕΕΛ Σπερχειάδας - Μακρακώμης, καθώς και τη βελτίωση των υφιστάμενων κτιρίων και
δεξαμενών. Πρόοδος υλοποίησης: Έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης.
Προϋπολογισμός: 1,7 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2025

    Βελτίωση ενεργειακής διαχείρισης και αξιοποίησης ΑΠΕ στις υποδομές ύδρευσης και
αποχέτευσης του δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας
Παρεμβάσεις που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
οκτώ αντλιοστασίων – γεωτρήσεων και ενός βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Αμφίκλειας -
Ελάτειας, καθώς και στην εγκατάσταση δύο Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ενέργειας (Virtual
Net Metering), σε δύο κατάλληλα αγροτεμάχια του Δήμου, ισχύος 981,20kw και 500kw.
Προϋπολογισμός: 1,6 εκατ. €
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Άξονας Δ. Δίπλα στον πολίτη & Ποιότητα ζωής

Διαχείριση απορριμμάτων

    Κατασκευή ΣΜΑ/ΣΜΑΥ στον Δ. Καμένων Βούρλων της Π.Ε. Φθιώτιδας
Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων
Υλικών (ΣΜΑ/ΣΜΑΥ) στον Δήμο Καμένων Βούρλων και προμήθεια όλου του απαραίτητου κινητού
εξοπλισμού για την άρτια λειτουργία του.
Προϋπολογισμός: 1,3 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Μακρακώμης
Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) θα εξυπηρετεί το σύνολο του Δήμου Μακρακώμης
και θα επιτρέψει τη μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της απόδοσης
αποκομιδής απορριμμάτων λόγω περιορισμού μετακινήσεων των απορριμματοφόρων προς τα ΧΥΤΑ
Λαμίας. Προβλέπεται η διαμόρφωση κατάλληλου χώρου, η κατασκευή των απαραίτητων υποδομών
του ΣΜΑ σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, καθώς και η προμήθεια του απαραίτητου
μηχανολογικού εξοπλισμού. Πρόοδος υλοποίησης: Συμβασιοποιήθηκε τον 2.2023.
Προϋπολογισμός: 1,3 εκατ. €

    Αναβάθμιση της εγκατάστασης λυμάτων στην περιοχή της ενότητας Μαλεσίνας
Αναβάθμιση της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή του οικισμού της
Μαλεσίνας με την κατασκευή νέων μονάδων, καθώς και κατασκευαστικές επεμβάσεις στις
υφιστάμενες δεξαμενές, αντικατάσταση Η/Μ εξοπλισμού, αναβάθμιση ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων.
Προϋπολογισμός: 1,1 εκατ. €

Ασφάλεια

    Επισκευή κτιρίου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Στυλίδας
Επισκευή κτιρίου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Στυλίδας Διεύθυνσης Αστυνομίας
Φθιώτιδας.
Προϋπολογισμός: 0,2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2024

Υγεία

Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

Ανέγερση νέου κτιρίου με αμφιθέατρο για την επέκταση της ογκολογικής κλινικής και την
ένταξη του νέου κέντρου ακτινοθεραπείας συμπεριλαμβανομένου και του τμήματος
πυρηνικής
Ανέγερση Νέας Πτέρυγας ανάμεσα στο Νέο Κτιριακό Συγκρότημα και το Λιθόκτιστο (πέτρινο) Κτίριο
του Γ.Ν. Λαμίας η οποία θα περιλαμβάνει τμήμα Ακτινοθεραπείας, τμήμα Χημειοθεραπείας, χώρο
επιστημονικής βιβλιοθήκης και κυκλική πτέρυγα αμφιθεάτρου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.
Πρόοδος υλοποίησης: Προς ολοκλήρωση των μελετών διαδικασιών για τη δημοπράτηση του έργου.
Προϋπολογισμός: 17,1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025

Διαμόρφωση και ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου
Εργασίες ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του νοσοκομείου, ο οποίος είναι ιδιαίτερα
επιβαρυμένος και δεν έχει υποστεί καμία επέμβαση ή διαμόρφωση διαχρονικά από την κατασκευή
του, ώστε να υποστηρίξει τις νέες αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες του νοσοκομείου. Ο
χώρος που θα διαμορφωθεί συνολικά έχει εμβαδόν περίπου 40.000 τμ. Πρόοδος υλοποίησης: Προς
ολοκλήρωση των διαδικασιών ωρίμανσης.
Προϋπολογισμός: 8 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025
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Άξονας Δ. Δίπλα στον πολίτη & Ποιότητα ζωής

Υγεία

Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

Αναδιαρρύθμιση - ανακαίνιση - αναβάθμιση τμήματος επειγόντων περιστατικών
Το έργο περιλαμβάνει τις εργασίες ανακαίνισης, αναδιαρρύθμισης και αναβάθμιση του υφιστάμενου
Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π) Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, συνολικής επιφάνειας
2.000 τμ. περίπου. Πρόοδος υλοποίησης: Προς ολοκλήρωση των διαδικασιών ωρίμανσης.
Προϋπολογισμός: 5,2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025

Ενεργειακή αναβάθμιση – παραγωγή ενέργειας με χρήση ΣΗΘΥΑ/ΕΠΕ και ενσωμάτωση
μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας
Ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου, εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και
βέλτιστης διαχείρισης των εγκαταστάσεων κατανάλωσης ενέργειας. Πρόοδος υλοποίησης: Έχουν
ολοκληρωθεί οι μελέτες και προετοιμάζεται η δημοπράτηση των παρεμβάσεων.
Προϋπολογισμός: 5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2024

Αναβάθμιση κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών
Συντηρήσεις δαπέδων και μονώσεων, επεκτάσεις, ανακαινίσεις, βελτίωση φωτισμού, αντικατάσταση
εξοπλισμού, προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού.
Προϋπολογισμός: 1,5 εκατ. €| Xρόνος ολοκλήρωσης: 2023

Προμήθεια & εγκατάσταση ψηφιακού καρδιαγγειακού συγκροτήματος στεφανιογραφίας
Προϋπολογισμός: 1,1 εκατ. €| Xρόνος ολοκλήρωσης: 2020

Μετακίνηση ΚΕΦΙΑΠ από το υφιστάμενο κτίριο λειτουργίας του στον αστικό ιστό της πόλης
(Δ/νση Παπαβασιλείου 6 & Χαλμούκου) στο ισόγειο του κτιρίου Ι του πέτρινου κτιρίου
Η σχεδιαζόμενη μετακίνηση έχεις ως στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, λόγω του
ότι αφενός θα στεγάζεται εγγύτερα στο Κεντρικό Κτίριο του Γ.Ν. Λαμίας με συνέπεια την
ορθολογικότερη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και αφετέρου την εξοικονόμηση μεγάλων
οικονομικών πόρων από τις οικονομίες κλίμακας που θα προκύψουν από την ενεργειακή
κατανάλωση και την συντήρηση των νέων εγκαταστάσεων οι οποίες πλέον θα επιβλέπονται,
ελέγχονται και συντηρούνται σε 24ωρη βάση πλέον.
Προϋπολογισμός: 0,1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2023

Ανακαίνιση - αναδιαρρύθμιση ΜΕΘ 
Αφορά την ριζική ανακαίνιση - αναδιαρρύθμιση χώρου περίπου 600 τ.μ. στο 2ο όροφο του Νέου
Κτιριακού Συγκροτήματος (ΝΚΣ) του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, ο οποίος προοριζόταν από την
κατασκευή και αρχική μελέτη του κτιρίου για να λειτουργήσει ως Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Προώρων – Νεογνών. Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, η οποία έγινε με δωρεά του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος στα πλαίσια γενικότερης παρέμβασης του και δωρεάς για την ανακαίνιση και
κατασκευή νέων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας σε όλη την χώρα, εν μέσω της πανδημίας covid-19
από το Ίδρυμα, καθώς και την συγκέντρωση όλου του απαιτούμενου Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού
για την άμεση λειτουργία της, μέσω επίσης δωρεών τόσο του ίδιου Ιδρύματος όσο και άλλων
ιδιωτικών φορέων, αλλά και ιδίων πόρων και παρεμβάσεων του ίδιου του Νοσοκομείου,
δημιουργήθηκε μία πλήρης και σύγχρονη, ανεξάρτητη από τις Υπόλοιπες ΜΕΘ στο Νοσοκομείο
Λαμίας, ΜΕΘ, έτοιμη να καλύψει οποιαδήποτε ιατρική ανάγκη του Νοσοκομείου και του συστήματος
υγείας της χώρας γενικότερα.
Προϋπολογισμός: 1,3 εκατ. €*| Xρόνος ολοκλήρωσης: 2021
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Άξονας Δ. Δίπλα στον πολίτη & Ποιότητα ζωής

Υγεία

    Επισκευή και συντήρηση Κέντρων Υγείας των Π.Ε. Φθιώτιδας στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας 
Προϋπολογισμός: 2,1 εκατ. €

    Ανακαίνιση κέντρων υγείας
Κτιριακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κέντρων υγείας Αμφίκλειας, Μακρακώμης, Στυλίδας και
Καμένων Βούρλων.
Προϋπολογισμός: 0,8 εκατ. €| Ολοκληρωμένο

    Δημιουργία Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Ραχών
Διαρρύθμιση ισογείου κτιρίου για τη δημιουργία πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου στις Ράχες
δήμου Στυλίδας. Πρόοδος υλοποίησης: >50%.
Προϋπολογισμός: 0,7 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Απρίλιος 2023

    Ανακαίνιση κέντρων υγείας
Κτιριακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κέντρων υγείας Δομοκού και Αταλάντης.
Προϋπολογισμός: 0,5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Φεβρουάριος 2024

Πολιτισμός

    Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Κύνου, ΤΚ Λειβανατών Δ. Λοκρών
Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο είναι μελετητικά ώριμο.
Προϋπολογισμός: 3 εκατ. €

    Στερέωση και αποκατάσταση Β-ΒΔ τμήματος του Κάστρου Λαμίας, του Ακροπυργίου και των
εναπομεινάντων τμημάτων (ανατολικού και δυτικού) τειχών του
Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο είναι μελετητικά ώριμο.
Προϋπολογισμός: 2,6 εκατ. €

    Ανέγερση Μουσείου Εκκλησιαστικού Πολιτισμού – Κέντρο Έρευνας, Εκπαίδευσης,
Τεκμηρίωσης και Ψηφιακής Διαχείρισης Εκκλησιαστικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιεράς
Μητρόπολης Φθιώτιδας
Νέο διώροφο κτίριο με α) υπόγειο με απ’ ευθείας έξοδο στο προαύλιο, χώρους μηχανολογικών
εγκαταστάσεων, αποθηκευτικούς χώρους, καθώς αίθουσα έκθεσης - συντήρησης – τεκμηρίωσης και
αίθουσα εργαστηρίων, β) ισόγειο με είσοδο – υποδοχή, αίθουσα προβολών, αίθουσα μόνιμης
έκθεσης, αίθουσα περιοδικών εκθέσεων, χώρους υγιεινής, γραφείο προσωπικού και γ) Α’ όροφο με
την βιβλιοθήκη, η οποία θα επικοινωνεί οπτικά και λειτουργικά με πατάρι στο οποίο έχει προβλεφθεί
αίθουσα διαλέξεων – ομιλιών – σεμιναρίων.
Προϋπολογισμός: 2,5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Αύγουστος 2024

    Βελτιωτικές παρεμβάσεις ήπιας ανάπλασης-ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Θερμοπυλών
Ανάπλαση - Ανάδειξη. Πρόοδος υλοποίησης: Έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης.
Προϋπολογισμός: 1,7 εκατ. €

    Κατασκευή του τμήματος Λαμία- Ξυνιάδα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65
(αρχαιολογικές εργασίες)
Επίβλεψη - ανασκαφικές εργασίες.
Προϋπολογισμός: 1,5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023
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Άξονας Δ. Δίπλα στον πολίτη & Ποιότητα ζωής

Πολιτισμός

    Στερέωση ΝΔ και Δ. τμήματος των τειχών του Κάστρου Λαμίας
Εργασίες στερέωσης - αποκατάστασης. Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο έχει συμβασιοποιηθεί.
Προϋπολογισμός: 1,2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Αύγουστος 2023

    Αποκατάσταση, στερέωση και συντήρηση των τοιχογραφιών του καθολικού της Ι.Μ.
Μεταμόρφωσης Σωτήρος Καμένων Βούρλων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο είναι μελετητικά ώριμο.
Προϋπολογισμός: 1,2 εκατ. €

    Εργασίες αναπλάσεως όψεων και διαμορφώσεων για την προσβασιμότητα του Πνευματικού
Πολιτιστικού Κέντρου Αμφίκλειας
Στόχος είναι όλοι οι δημότες να έχουν πρόσβαση σε ένα κτίριο σύγχρονων προδιαγραφών
εναρμονισμένο με την αρχιτεκτονική και χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον και να απολαμβάνουν
τις σύγχρονες υπηρεσίες του Δήμου.
Προϋπολογισμός: 1,1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Αύγουστος 2023

    Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός δημοτικού κτιρίου και μετατροπή του σε κέντρο
πολιτιστικών δράσεων στο παραλιακό μέτωπο Αγίου Κωνσταντίνου
Μετατροπή υφιστάμενης αποθήκης ιδιοκτησίας του Δήμου Καμένων Βούρλων σε κτίριο πολιτιστικών
δράσεων. Το κτίσμα βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο του οικισμού σε μέτρια κατάσταση
διατήρησης. Παλαιότερα λειτούργησε ως αποθήκη του τοπικού Αγροτικού Συνεταιρισμού, ενώ
παραχωρήθηκε στο Δήμο μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο.
Προϋπολογισμός: 1,1 εκατ. €

    Στερέωση και Αποκατάσταση μνημείου Ασκληπιείου Δαφνούντα και του Βωμού στον Άγιο
Κων/νο Φθιώτιδας
Εργασίες στερέωσης - αποκατάστασης. Πρόοδος υλοποίησης: Έχουν ολοκληρωθεί οι καθαρισμοί και
οι πρόδρομες εργασίες και ξεκινούν οι εργασίες στερέωσης.
Προϋπολογισμός: 0,9 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2024

    Εμπλουτισμός της μόνιμης Έκθεσης (αίθουσα Α) του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας
Επανέκθεση αίθουσας Α αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας. Πρόοδος υλοποίησης: Σε εκπόνηση οι
μελέτες.
Προϋπολογισμός: 0,7 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2024

Αθλητισμός

    Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου Λαμίας
Κατασκευή κολυμβητηρίου και περιβάλλοντος χώρου.
Προϋπολογισμός: 7,2 εκατ. €

Αναπλάσεις

    Αξιοποίηση της περιοχής της πανελλήνιας έκθεσης Λαμίας
Ανάπλαση της περιοχής με την κατεδάφιση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων και τη δημιουργία ενός
σύγχρονου συγκροτήματος Εκθεσιακού Κέντρου που θα περιλαμβάνει χώρους συνεδρίων και mega
events, «Κοιτίδα Καινοτομίας και Τεχνολογίας» κι ένα Κέντρο Ενημέρωσης. Στον περιβάλλοντα χώρο
θα διαμορφωθούν ένα θεματικό πάρκο, χώροι πρασίνου, υπαίθριο αμφιθέατρο και χώροι
στάθμευσης. Επίσης θα αναπτυχθεί δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων. Πρόοδος υλοποίησης:
Σε διαγωνιστική διαδικασία.
Προϋπολογισμός: 47,9 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025
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Άξονας Δ. Δίπλα στον πολίτη & Ποιότητα ζωής

Αναπλάσεις

    Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής ανάπλασης νοτιοδυτικού τμήματος Λαμίας
Ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση του Νοτιοδυτικού τμήματος της πόλης της Λαμίας που περικλείει
τις οδούς Αθηνών – Κύπρου και Καλυβίων, με ευρεία αστική ανάπλαση, δίκτυο ποδηλατοδρόμων,
πεζοδιαδρομές και κυκλικούς κόμβους. Το συνολικό εμβαδό ανάπλασης στην περιοχή παρέμβασης
είναι περίπου 92 στρέμματα, εκ των οποίων οι παρεμβάσεις για τη δημιουργία του δικτύου
πεζοδιαδρομής καλύπτουν εμβαδό περίπου 40 στρεμμάτων, ενώ για τη δημιουργία της "πράσινης"
διαδρομής με τον ποδηλατόδρομο καλύπτουν περίπου 52 στρέμματα.
Προϋπολογισμός: 11,4 εκατ. €

    Παρεμβάσεις σε Αστικούς Χώρους (Λοκροί)
Ολοκληρωμένη αισθητική & λειτουργική αναβάθμιση πολιτιστικού αποθέματος διατηρητέων
σχολικών κτιρίων Μαρτίνου Δήμου Λοκρών. Πρόοδος υλοποίησης: Αναμένεται συμβασιοποίηση τον
6.2023.
Προϋπολογισμός: 2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025

    Ανάπλαση της Δημοτικής Κοινότητας Δομοκού
Προϋπολογισμός: 1 εκατ. €

Πολιτική προστασία

    Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας ΠΕ Φθιώτιδας στις περιοχές των δήμων
Λαμιέων, Μακρακώμης, Δομοκού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (κακοκαιρία -Ιανός της
18/9/2020)
Αποκαταστάσεις του συνόλου του υδρολογικού δικτύου στους Δήμους Λαμίεων, Μακρακώμης και
Δομόκου καθώς και του αντιστοιχχού οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Φθιώτιδας στα σημεία που
επλήγησαν από τις καταστροφικό κυκλωνα Ιανό. Πρόοδος υλοποίησης: Έργα σε εξέλιξη.
Προϋπολογισμός: 33,5 εκατ. €

    Δαπάνες επισκευής, συντήρησης και λειτουργίας μηχ. εξοπλισμού και μηχανήματων που
χρησιμοποιούνται σε δράσεις πολιτικής προστασίας και σε εργασίες στην ΠΕ Φθιώτιδας
Το έργο αφορά στην συντήρηση και λειτουργία οχημάτων και μηχανημάτων έργου για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Νομού (χιόνια, πλημμύρες, καταπτώσεις, πυρκαγιές κλπ).
Προϋπολογισμός: 2,8 εκατ. €

    Σχέδιο «Ιππομένης» Ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης αντιπυρικής προστασίας-
πυρασφάλειας του περιαστικού δάσους Δ.Κ. Αταλάντης στη θέση Βουνό Ρόδα του Δήμου
Λοκρών -Π.Ε. Φθιώτιδας
Το «Σχέδιο «Ιππομένης» αποτελείται από τα τρία υποέργα: 1. Έργα αντιπυρικής προστασίας
περιαστικού δάσους Δ.Κ. Αταλάντης στη θέση Βουνό Ρόδα του Δήμου Λοκρών Π.Ε. Φθιώτιδας. 2.
Βελτίωση - επέκταση δίκτυο υδροληψίας μετά παρελκόμενων για τον ανεφοδιασμό των μέσων
κατάσβεσης και συντήρηση δημοτικού φωτισμού για την αντιπυρική προστασία του περιαστικού
δάσους Δ.Κ.Αταλάντης στη θέση Βουνό Ρόδα του Δήμου Λοκρών Π.Ε. Φθιώτιδας. 3. Προμήθεια
εγκατάστασης εξοπλισμού - συστημάτων παρατήρησης-καταγραφής και επικοινωνιακού εξοπλισμού
για την αντιπυρική προστασία του περιαστικού δάσους Δ.Κ. Αταλάντης στη θέση Βουνό Ρόδα του
Δήμου Λοκρών -Π.Ε.Φθιώτιδας. Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο έχει συμβασιοποιηθεί.
Προϋπολογισμός: 1,6 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2025
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Άξονας Δ. Δίπλα στον πολίτη & Ποιότητα ζωής

Βελτίωση καθημερινότητας

    Ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας
Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, ασφάλιση και συντήρηση νέου Δικαστικού Μεγάρου στη Λαμία
μέσω ΣΔΙΤ. Πρόοδος υλοποίησης: Σε εξέλιξη η α' φάση του διαγωνισμού. Συνολικός προϋπολογισμός:
48.320.872€ (23 εκατ. € για τη Λαμία).
Προϋπολογισμός: 23 εκατ. €

    Παρεμβάσεις Αναβάθμισης και Εκσυγχρονισμού του κτιριακού αποθέματος στην πόλη της
Στυλίδας
Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός δημοτικού κτιρίου που βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό της πόλης
της Στυλίδας στο Ο.Τ. 144, το οποίο βρίσκεται σε μία εγκαταλελειμμένη βιομηχανική εγκατάσταση με
σκοπό την επαναξιοποίηση και επανάχρησή του με καινούργιες χρήσεις.
Προϋπολογισμός: 8,9 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Συντήρηση και επισκευή δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών κτιρίων και
αύλειων χώρων καθώς και διασφάλιση της πρόσβασης ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου
Καμένων Βούρλων
1. Συντήρηση και επισκευή δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων δήμου Καμένων Βούρλων. 2.
Παρεμβάσεις σε δημοτικά (σχολικά) κτίρια για εξοικονόμηση ενέργειας και αποκατάσταση
λειτουργικότητας. 3. Παρεμβάσεις σε προαύλειους χώρους σχολικών κτιρίων. 4. Διασφάλιση της
πρόσβασης ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Καμένων Βούρλων.εΑ που διευκολύνει την πρόσβαση
αυτών στην θάλασσα για κολύμβηση.
Προϋπολογισμός: 1,9 εκατ. €

    Λειτουργία του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών του Δήμου Λαμιέων
Ο ξενώνας θα προσφέρει φιλοξενία των γυναικών και των παιδιών τους, με ασφαλή διαμονή που
περιλαμβάνει στέγη και διατροφή και επαρκή μέτρα για την ασφάλειά τους, κοινωνική και
ψυχολογική στήριξη των γυναικών μέσω εξειδικευμένης ατομικής συμβουλευτικής και
ψυχοκοινωνικής στήριξης, και υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση.
Προϋπολογισμός: 1,1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Σεπτέμβριος 2023

    Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων
Δημιουργία Δομής- Κέντρου Κοινότητας- στο Δήμο Λαμιέων το οποίο εξυπηρετεί όλους τους
κατοίκους του δήμου, με προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες, με στόχο τη διάχυση της
πληροφορίας αναφορικά με υπηρεσίες και παροχές κοινωνικού χαρακτήρα προς όλους τους πολίτες.
Τα Κέντρα Κοινότητας παρέχουν ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του δήμων, μέσα από την
παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του
κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.
Προϋπολογισμός: 1,1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Σεπτέμβριος 2023
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Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Οδικά έργα

    Συντήρηση οδικού δικτύου ΠΕ Φωκίδας
Προϋπολογισμός: 20 εκατ. €

    Βελτίωση Οδικού Άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο, Τμήμα: Τέλος Παράκαμψης Γραβιάς -
Ισόπεδος Κόμβος Μεταλλείων Βωξίτη
Αναβάθμιση του τμήματος «Τέλος Παράκαμψης Γραβιάς - Ισόπεδος Κόμβος Μεταλλείων Βωξίτη».
Προβλέπεται η άσκηση δικαιώματος προαίρεσης για τη συνέχιση της βελτίωσης της οδού με νέα
χάραξη συμπεριλαμβανομένου του Ισόπεδου Κόμβου Μεταλλείων Βωξίτη και της προσαρμογής του
με την υπάρχουσα Επαρχιακή Οδό Μπράλου – Άμφισσας. Πρόοδος υλοποίησης: Σε φάση
συμβασιοποίησης.
Προϋπολογισμός: 13,5 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025

    Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας ΠΕ Φωκίδας στην περιοχή των ΔΕ
Τολοφώνας και Λιδορικίου δήμου Δωρίδος λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς (08.2021)
Προϋπολογισμός: 5,9 εκατ. €

    Περιφερειακή οδός Άμφισσας από την διασταύρωση με οδό προς Αγ. Ευθυμία
έως το Κάστρο της Άμφισσας
Προϋπολογισμός: 5,1 εκατ. €

    Περιφερειακός Δρόμος Τρικόρφου – β΄φάση
Προϋπολογισμός: 3,7 εκατ. €

    Κόμβος δυτικής εισόδου και εξόδου Ιτέας Π.Ε. Φωκίδας
Προϋπολογισμός: 2 εκατ. €

    Βελτίωση Οδικού κόμβου Ε.Ο Νο 27 – θέση ΒΙΟΠΑ Άμφισσας
Προϋπολογισμός: 1,8 εκατ. €

    Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Δωρίδος
Παρέμβαση σε υφιστάμενες και διανοιγμένες οδούς οι οποίες βρίσκονται σήμερα σε κυκλοφορία.
Προϋπολογισμός: 1,7 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2025

    Κόμβος Ανατολικής Εισόδου-Εξόδου Ιτέας
Προϋπολογισμός: 1 εκατ. €

    Μελέτη προστασίας από καταπτώσεις σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αράχοβας-Δελφών στην
περιοχή του Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών
Σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση των μέτρων άμεσης υλοποίησης για την προστασία της περιοχής
του αρχαιολογικού χώρου Δελφών και του τμήματος της Ε.Ο. Αράχωβας - Δελφών που διέρχεται από
την περιοχή του Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών από βραχοπτώσεις.
Προϋπολογισμός: 0,4 εκατ. €| Xρόνος ολοκλήρωσης: Αύγουστος 2020

Θαλάσσιες μεταφορές

    Αναβάθμιση προβλήτα λιμένα Ιτέας
Κατασκευή νέου λιμενοβραχίονα. Πρόοδος υλοποίησης: Η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί το
καλοκαίρι του 2023.
Προϋπολογισμός: 6,2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 24 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης
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Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Έργα ύδρευσης

    Συνολική Υδραυλική και Η/Μ Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Δελφών
Κατασκευή νέου αγωγού μεταφοράς ανεπεξέργαστου νερού από το κανάλι του Μόρνου έως θέση της
(άνω) Δεξαμενής Χρισσού και κατασκευή νέου αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένου νερού από την
Δεξαμενή του Χρισσού έως το Φρ. Ιτέας και έως Δεξαμενή Κίρρας. Κατασκευή νέας Μονάδας
Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) στη θέση «Χρισσό», αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς νερού από το
Αντλιοστάσιο Αγίου Γεωργίου έως το Φρεάτιο Διανομής Ιτέας και έως τη Δεξαμενή Ιτέας και
αντικατάσταση Φρεατίου Διανομής Ιτέας, καθώς επίσης και αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς
νερού από Φρεάτιο Διανομής Ιτέας έως τη Δεξαμενή Γαλαξιδίου και κατασκευή νέας Δεξαμενής στην
Τριταία. Επιπλέον, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού στα έργα
αποθήκευσης και επεξεργασίας νερού (δεξαμενές, διυλιστήριο) και δοκιμαστική λειτουργία και
συντήρηση της νέας Μονάδας Διύλισης στη θέση «Χρισσό» για 12 μήνες. Πρόοδος υλοποίησης: Το
έργο εντάχθηκε τον 3.2022.
Προϋπολογισμός: 16,9 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Νοέμβριος 2024

    Υποδομές ύδρευσης της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών
Το έργο αφορά στην κατασκευή εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Αγίου
Μηνά της Κοινότητας Δεσφίνας και την αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Αγίων Πάντων του
Δήμου Δελφών, καθώς και στην προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και
ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας των δικτύων ύδρευσης.
Προϋπολογισμός: 4,5 εκατ. €

    Βελτίωση ύδρευσης τοπικών κοινοτήτων Δήμου Δωρίδος/Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση
σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού για τον έλεγχο του
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των διαρροών, της απολύμανσης και της ποιότητας του
πόσιμου νερού
Το έργο αφορά σε έργα βελτίωσης της ύδρευσης των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Δωρίδος και
στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλε-ελέγχου, τηλεχειρισμού για
τον έλεγχο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των διαρροών, της απολύμανσης και της
ποιότητας του πόσιμου νερού στο εξωτερικό υδραγωγείο του Δήμου.
Προϋπολογισμός: 2,2 εκατ. €

    Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου διαρροών και κεντρικού
συστήματος τηλεμετρίας του δικτύου ύδρευσης Δήμου Δελφών
Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου διαρροών και
κεντρικού συστήματος τηλεμετρίας του δικτύου ύδρευσης Δήμου Δελφών, ώστε να γίνεται
ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου
διανομής νερού.
Προϋπολογισμός: 1,2 εκατ. €

    Αναβάθμιση εσωτερικών και εξωτερικών αντλιοστασίων δικτύου ύδρευσης Δ. Δελφών
(Φάση Α΄)
Εκσυγχρονισμός του συνόλου των Η/Μ εγκαταστάσεων του Διυλιστηρίου της Άμφισσας, την
αυτοματοποίηση της λειτουργίας του, αύξηση της παροχετευτικής ικανότητας μέσω Διυλιστηρίου,
παρακολούθηση των βασικών παραμέτρων για τις απαιτήσεις λειτουργίας του Διυλιστηρίου και των
βασικών σημείων κόμβων του εξωτερικού υδραγωγείου του Διυλιστηρίου. Το Σύστημα επικοινωνίας
θα αποτελείται από τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), 3 Περιφερειακούς Σταθμούς (ΠΣΕ) και 2
Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ). Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο συμβασιοποιήθηκε το 6.2022.
Προϋπολογισμός: 1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Σεπτέμβριος 2023
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Άξονας Β. Αγροτική παραγωγή & Πράσινη μετάβαση

Αντιπλημμυρικά έργα

    Συντήρηση- αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών από
φερτά υλικά της Π.Ε. Φωκίδας
Προϋπολογισμός: 2 εκατ. €

Ενέργεια

    Κατασκευή εναέριου δικτύου
Κατασκευή συνολικά 59,2 χλμ. δικτύου μέσης τάσης και χαμηλής τάσης (Υπόγειο ΜΤ: 49,2 χλμ.,
Υπόγειο ΧΤ: 10 χλμ.).
Προϋπολογισμός: 5,2 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2025

    Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης
Κατασκευή νέου δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την
κάλυψη της πόλης των Δελφών. Το έργο αποσκοπεί στην απόκτηση οικιακών, εμπορικών και
βιομηχανικών καταναλωτών. Πρόοδος υλοποίησης: Συμβάσεις σε εξέλιξη.
Προϋπολογισμός: 2,7 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2024

    Έργα ενισχύσεων - μετατοπίσεων
Κατασκευή 22,4 ΚΜ Εναέριου Δικτύου Μέσης Τάσης.
Προϋπολογισμός: 1,3 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2025

    Σύνδεση 12 σταθμών ΑΠΕ
Κατασκευή αναγκαίων έργων δικτύου μήκους 15.2 χλμ για την σύνδεση 12 σταθμών ΑΠΕ συνολική
ισχύος 7.23 MW
Προϋπολογισμός: 0,6 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Ιούνιος 2025

Αρδευτικά έργα

    Ταμιευτήρας Τολοφώνας στη θέση “Χαρμίσκο” και αρδευτικό δίκτυο Φωκίδας
Κατασκευή φράγματος χωμάτινου με κεντρικό αργιλικό πυρήνα, καθώς και αγωγού μεταφοράς νερού
που θα εκκινεί από το κτίριο χειρισμού δικλείδων και θα καταλήγει στις δύο δεξαμενές αποθήκευσης
νερού. Πρόοδος υλοποίησης: Σε διαγωνιστική διαδικασία.
Προϋπολογισμός: 20,8 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025

    Αρδευτικό έργο Ελαιώνα Άμφισσας Φωκίδας
Κατασκευή των απαραίτητων αρδευτικών εργασιών για την αξιοποίηση της πεδινής κοιλάδος μεταξύ
Άμφισσας, Χρισσού, Δελφών και Ιτέας (κοιλάδα Άμφισσας), συνολικής εκτάσεως 34.810 στρ. ώστε να
αρδεύεται η περιοχή (ελαιώνας) με ένα σύγχρονο σύστημα αρδεύσεως με σταγόνες. Το αναγκαίο
νερό για την άρδευση προβλέπεται, από την εγκεκριμένη Οριστική Μελέτη, να λαμβάνεται από τον
υδαταγωγό Μόρνου με ποσότητα ίση με 12.000.000 μ3 ετησίως, κατά τη διάρκεια της αρδευτικής
περιόδου από Απρίλιο μέχρι Σεπτέμβριο. Πρόοδος υλοποίησης: Έχουν τοποθετηθεί μέχρι σήμερα 100
χλμ. αρδευτικό δίκτυο από PVC (ήτοι το 77,5 % περίπου επί του συνολικού προβλεπόμενου των
πλαστικών αγωγών).
Προϋπολογισμός: 19,3 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2024

    Συμπληρωματικές παρεμβάσεις και εργασίες ολοκλήρωσης των έργων άρδευσης πεδιάδας
Μόρνου
Προϋπολογισμός: 6,5 εκατ. €
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Άξονας Δ. Δίπλα στον πολίτη & Ποιότητα ζωής

Αγροτική οδοποιία

    Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας βόρεια εγγειοβελτιωτικού έργου πεδιάδας Μόρνου
Εργασίες βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή της πεδιάδας του Μόρνου βόρεια του
εγγειοβελτιωτικού έργου, εκτός των ορίων των οικισμών Μαλαμάτων και Μαναγούλης. Πρόοδος
υλοποίησης: Προετοιμασία ανακοίνωσης της δημοπράτησης.
Προϋπολογισμός: 1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025

Περιβάλλον

    Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Δελφών
Προμήθεια τριών ηλεκτρικών σαρώθρων και ενός σταθμού φόρτισης, δύο ηλεκτρικών
ανατρεπόμενων μικρών φορτηγών για πάσης φύσεως μεταφορές υλικών και ενός σταθμού φόρτισης,
δύο ηλεκτρικών ανατρεπόμενων μικρών τετράτροχων οχημάτων για πάσης φύσεως μεταφορές
υλικών και ενός σταθμού φόρτισης, δύο ηλεκτρικών μικρών φορτηγών οχημάτων κλειστού τύπου
(τύπου VAN) κινητά συνεργεία και ενός σταθμού φόρτισης, ενός ηλεκτρικού μικρού οχήματος
κλειστού τύπου (τύπου VAN) επτά θέσεων και ενός σταθμού φόρτισης.
Προϋπολογισμός: 1,2 εκατ. €

Επιχειρηματικότητα

    Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Άμφισσας
Δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Άμφισσας, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων που
περιλαμβάνουν την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων
έξυπνης πόλης, την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας, καθώς
και την ανάδειξη της ταυτότητας και την προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής.
Προϋπολογισμός: 1,7 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

Τουρισμός

    Ξενία Δελφών
Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του Ξενία Δελφών, το οποίο βρίσκεται εντός οικοπέδου 40 στρμ με
κτίσματα επιφάνειας 3.000 τ.μ. για τη λειτουργία Ξενοδοχείου. Πρόοδος υλοποίησης: Σχεδιασμός
διαγωνισμού.
Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2023

Διαχείριση απορριμμάτων

    Μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (εργοστάσιο κομποστοποίησης) και χώρος
υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Φωκίδας Β' Φάση
Κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (εργοστάσιο
κομποστοποίησης) δυναμικότητας 6.000tn ετησίως προδιαλεγμένων οργανικών και πράσινων
αποβλήτων και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Ν. Φωκίδας. Το γήπεδο χωροθέτησης του
έργου βρίσκεται στη θέση «Βαρτός» του Δήμου Δελφών. Επίσης, το έργο περιλαμβάνει τη βελτίωση
υφιστάμενης χωμάτινης οδού πρόσβασης και την προμήθεια του σταθερού εξοπλισμού της Μονάδας
Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων. Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο συμβασιοποιήθηκε τον 5.2022.
Προϋπολογισμός: 8,9 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Αύγουστος 2023
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Άξονας Δ. Δίπλα στον πολίτη & Ποιότητα ζωής

Διαχείριση απορριμμάτων

    Αποχέτευση λυμάτων παραλιακών οικισμών Δ.Ε. Ευπάλιου Δήμου Δωρίδος
Το έργο αφορά στα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης των οικισμών Μαραθιά, Σκάλωμα, Μοναστηράκι,
Χιλιαδού, Μανάγουλη και Μαλάματα, και την προσαγωγή των λυμάτων τους στην υφιστάμενη Ε.Ε.Λ.
Ναυπάκτου.
Προϋπολογισμός: 5 εκατ. €

    Έργο Αναβάθμισης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Άμφισσας στο Δήμο
Δελφών
Επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων της Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας, του Βιοτεχνικού Πάρκου
(ΒΙΟΠΑ) Άμφισσας και των φυλακών Μαλανδρίνου του Δήμου Δελφών με την αναβάθμιση και τον
εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου έργου.
Προϋπολογισμός: 2,4 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

    Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου λυμάτων Κίρρας - αναβάθμιση εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων Ιτέας
Ολοκληρώνονται οι υποδομές συλλογής των λυμάτων της Κίρρας, η οποία αποτελεί ενιαίο οικιστικό
σύνολο με την Ιτέα (οικισμός Γ΄ προτεραιότητας) και αναβαθμίζονται - επεκτείνονται οι
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Ιτέας, ώστε αφενός να καλύπτουν τις ανάγκες των Οικισμών
Ιτέας και Κίρρας και αφετέρου να επιτυγχάνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά εξόδου που
προβλέπονται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. Οι παρεμβάσεις του έργου συμβάλλουν επίσης στην
κατάργηση του συστήματος διάθεσης αστικών λυμάτων μέσω βόθρων και στη βελτίωση της
ποιότητας των επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης.
Προϋπολογισμός: 2,4 εκατ. €| Xρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2022

    Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Δελφών
Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου συλλογής ακαθάρτων της Κοινότητας
Γαλαξιδίου και στην αποκατάσταση – αναβάθμιση ΕΕΛ Δελφών, καθώς και στην αποκατάσταση και
αναβάθμιση της ΕΕΛ Γαλαξιδίου.
Προϋπολογισμός: 1,6 εκατ. €

    Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την εφαρμογή προγράμματος χωριστής συλλογής
αστικών βιοαποβλήτων στον Δήμο Δελφών 
Πλήρης λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος χωριστής συλλογής των αστικών βιοαποβλήτων
στο Δήμο Δελφών με την κατασκευή της Μονάδας Κομποστοποίησης.
Προϋπολογισμός: 1 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

Υγεία

    Ενεργειακή αναβάθμιση και δράσεις ΑΠΕ στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας
Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας, από την κατηγορία Ε που βρίσκεται
σήμερα, στην κατηγορία Β+. Σκοπός του έργου είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των
εκπομπών CO2 και η στήριξη της ενεργειακής απόδοσης και της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας.
Πρόοδος υλοποίησης: Υπό ένταξη.
Προϋπολογισμός: 2,9 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2025

    Ανακαίνιση Κέντρων υγείας
Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης των κέντρων υγείας Ιτέας και Λιδωρικίου.
Πρόοδος υλοποίησης: Έκδοση απόφασης ένταξης και προετοιμασία διαγωνιστικής διαδικασίας.
Προϋπολογισμός: 2,4 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2025
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Άξονας Δ. Δίπλα στον πολίτη & Ποιότητα ζωής

Υγεία

    Γραμματικοπούλειο Τρίγκειο και Μπάλειο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ιτέας
Προϋπολογισμός: 1,8 εκατ. €

Πολιτισμός

    Εκσυγχρονισμός και ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου πολιτιστικών χρήσεων του
Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών
Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου
του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Πρόοδος υλοποίησης: Έχει εκδοθεί απόφαση
ένταξης.
Προϋπολογισμός: 10,6 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2025

    Μέτρα αντιμετώπισης βραχοπτώσεων στους Δελφούς
Υλοποίηση μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος βραχοπτώσεων ογκωδών τεμαχίων στην
Ανατολική πλευρά του Αρχαιολογικού Χώρου των Δελφών στο πλαίσιο των έργων που υλοποιούνται
από το ΥΠΠΟΑ για την προστασία εμβληματικών τόπων και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς από
την κλιματική αλλαγή.
Προϋπολογισμός: 7,7 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Ιούνιος 2025

    Στερέωση και αποκατάσταση μνημείων αρχαιολογικού χώρου Δελφών
1. Αρχαίο Γυμνάσιο. Προστασία και η ανάδειξη των μνημείων και η διαμόρφωση διαδρομών
περιήγησης. 2. Δυτική πόλη Δελφών και Ανατολικές Θέρμες. Ανάδειξη, προστασία και προβολή
μνημείων του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών, ανατολικά και δυτικά του τεμένους του
Απόλλωνος, διαμόρφωση διαδρομών και ενοποίησή τους με τον επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο.
Πρόοδος υλοποίησης: Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες ωρίμανσης για τη στερέωση, την αποκατάσταση
και την ανάδειξη του αρχαίου Γυμνασίου Δελφών. Ολοκληρώθηκαν η μελέτη τοπογραφικής
αποτύπωσης και η στατική μελέτη για τις Ανατολικές Θέρμες, καθώς και η Μελέτη Ανάδειξης για τη
Δυτική Πόλη Δελφών.
Προϋπολογισμός: 3,6 εκατ. €

    Διαμόρφωση πολυχώρου πρώην εκπαιδευτηρίου Καψάλη (Δ.Κ. Ιτέας)
Η παρέμβαση αφορά σε δημιουργία πολυχώρου που θα εξυπηρετήσει κυρίως τους κατοίκους της
Ιτέας, σε δράσεις πολιτισμού – εκπαίδευσης –ψυχαγωγίας. Το έργο αφορά σε εργασίες επισκευής –
συντήρησης του υπάρχοντος κτιρίου του Πρώην Εκπαιδευτηρίου Καψάλη και του περιβάλλοντα
χώρου. Με την παρέμβαση δημιουργείται ένα κτιριακό σύνολο που περιλαμβάνει μια αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων, τρεις αίθουσες διδασκαλίας και τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους.
Προϋπολογισμός: 2,2 εκατ. €

    Αποκατάσταση Ι. Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Μητροπολιτικού Ναού Αμφίσσης 
Εργασίες στερέωσης και ενίσχυσης του φέροντα οργανισμού του ναού προκειμένου να καταστεί
ασφαλής για τους χρήστες, εργασίες μορφολογικής αποκατάστασης για την αντιμετώπιση των
λειτουργικών και αισθητικών προβλημάτων και την αρμονική ένταξή του στον ιστό της πόλης,
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την ασφαλή λειτουργία  του και την ανάδειξή του και εργασίες
συντήρησις  και αισθητικής αποκατάστασης του μοναδικού τοιχογραφικού του διακόσμου.
Προϋπολογισμός: 1,6 εκατ. €| Ολοκληρωμένο
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Πολιτισμός

    Στερέωση και αποκατάσταση κάστρου Άμφισσας
1. Εσωτερικός περίβολος. Αποτροπή της προϊούσας φθοράς του μνημείου, και δη των τμημάτων όπου
εντοπίζεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος κατάρρευσης, αλλά και άρση της επικινδυνότητας ως προς τις
παρακείμενες κατασκευές-οικίες στις υπώρειες του λόφου του Κάστρου. 2. Ανάδειξη
παλαιοχριστιανικής βασιλικής Άμφισσας. Πρόοδος υλοποίησης: Έχει εγκριθεί η μελέτη του έργου και
η Προκαταρκτική Μελέτη Σκοπιμότητας για το σύνολο του Κάστρου και έχει εκπονηθεί η
Αρχιτεκτονική μελέτη ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου της παλαιοχριστιανικής βασιλικής της
Άμφισσας.
Προϋπολογισμός: 1,5 εκατ. €

    Ολοκλήρωση Αποκατάστασης Αρχαίου Θεάτρου Δελφών
Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών για τμήματα του θεάτρου και αποκατάσταση των παρόδων, των
πλαγίων αναλημματικών τοίχων Α και Δ και τμημάτων του κοίλου, αποκατάσταση τμήματος των
ορθοστατών της ορχήστρας και κατασκευή περιμετρικού συστήματος αποστράγγισης και
αποκατάστασης περιμετρικής βόρειας διαδρομής του θεάτρου. Πρόοδος υλοποίησης: Έχει
ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο τμήμα των μελετών, έχει δρομολογηθεί η αποκατάσταση της βόρειας
διαδρομής και η προμήθεια λίθου για την αποκατάσταση του θεάτρου.
Προϋπολογισμός: 1,3 εκατ. €| Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2024

Αθλητισμός

    Επισκευή και αντικατάσταση φέροντος οργανισμού κέλυφους κλειστού γηπέδου Ιτέας
Αποξήλωση υφιστάμενου φέροντος οργανισμού και επικάλυψης. Κατασκευή αντικαθιστούμενων και
πρόσθετων θεμελίων. Τοποθέτηση νέων πάνελ με επαρκή θερμομονωτική λειτουργία στο νέο
μεταλλικό σκελετό. Κατασκευή νέων κερκίδων στην νότια πλευρά του γηπέδου. Ριζική ανακατασκευή
του χώρου των αποδυτηρίων με πλήρη αντικατάσταση κουφωμάτων και δημιουργία νέων χώρων και
WC. Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο έχει συμβασιοποιηθεί.
Προϋπολογισμός: 1,4 εκατ. €

Πολιτική προστασία

    Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών της Π.Ε. Φωκίδας
Προϋπολογισμός: 5,6 εκατ. €

    Δαπάνες επισκευής, συντήρησης και λειτουργίας μηχ. εξοπλισμού και μηχανήματων που
χρησιμοποιούνται σε δράσεις πολιτικής προστασίας και σε εργασίες στην ΠΕ Φωκίδας
Το έργο αφορά στην συντήρηση και λειτουργία οχημάτων και μηχανημάτων έργου για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Νομού (χιόνια, πλημμύρες, καταπτώσεις, πυρκαγιές κλπ).
Προϋπολογισμός: 1,6 εκατ. €

Βελτίωση καθημερινότητας

    Κατασκευή δημοτικού χώρου στάθμευσης στον οικισμό των Δελφών 
Προϋπολογισμός: 3,2 εκατ. €
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