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ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ 
 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΔΡΟΜΟΤ ΣΗ Δ.Ε. ΔΙΟΤ. ΤΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣΑΗ 600.000 € ΣΟ LEADER 

Με ςκοπό τθν αποκατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ, εντόσ των οικιςμϊν που ζχουν υποςτεί 

φκορζσ από τισ αλλεπάλλθλεσ τομζσ για τθν εγκατάςταςθ των δικτφων αποχζτευςθσ αλλά 

και λόγω παλαιότθτασ, ο Δθμάρχοσ Δίου – Ολφμπου Κϊςτασ Δθμόπουλοσ και θ δθμοτικι 

αρχι ειςακοφοντασ τισ υποδείξεισ των δθμοτϊν, ςε ςυνεργαςία με τθν τεχνικι υπθρεςία 

του Διμου που εκπόνθςε με γοργοφσ ρυκμοφσ τισ μελζτεσ, υπζβαλαν χκεσ 10 Οκτωβρίου 

2018 πρόταςθ ζνταξθσ ζργων αςφαλτόςτρωςθσ οδϊν εντόσ οικιςμϊν, προχπολογιςμοφ 

600.000 € για χρθματοδότθςθ από το Πρόγραμμα ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014 – 2020.Η 

πρόςκλθςθ αφορά οικιςμοφσ δυτικά τθσ Εκνικισ Οδοφ. 

φμφωνα με τθν υποβλθκείςα πρόταςθ, κα γίνει αντικατάςταςθ αςφαλτοτάπθτα τμθμάτων 

των κεντρικϊν οδϊν των Σ.Κ. Νζασ Εφζςου, Αγίου πυρίδωνοσ και Βροντοφσ, τμθμάτων 

οδϊν πζριξ του Ι.Ν. Αγίασ Παραςκευισ ςτθν Σ.Κ. Κονταριϊτιςςασ, τμθμάτων των δφο 

δρόμων που οδθγοφν από τθν επαρχιακι οδό προσ τθν Πλατεία τθσ Καρίτςασ και τμιματα 

δρόμων ςτθν περιοχι του Μουςείου και τθν Πλατείασ του Δίου. 

Αντικατάςταςθ αςφαλτοτάπθτα κα γίνει και ςτα τμιματα τθσ επαρχιακισ οδοφ που 

διζρχονται από τουσ οικιςμοφσ τθσ Δ.Κ. Καρίτςασ και τθσ Σ.Κ. Δίου από τθν Περιφζρεια 

Κεντρικισ Μακεδονίασ, ςφμφωνα με ςχετικι ενθμζρωςθ που λάβαμε από τθν 

Αντιπεριφερειάρχθ οφία Μαυρίδου. 

Ζτςι, με γοργοφσ ρυκμοφσ, αποκακίςταται θ βατότθτα και θ εικόνα των δρόμων των 

οικιςμϊν που είχαν πλθγεί από τα ζργα εγκατάςταςθσ των αποχετευτικϊν αγωγϊν ςτουσ 

οικιςμοφσ τθσ Δ.Ε. Δίου. 

φμφωνα με τθ διαχειριςτικι αρχι του προγράμματοσ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Σ.Α.», 

τον επόμενο μινα κα εκδοκεί πρόςκλθςθ για οδοποιία εντόσ οικιςμϊν που αφορά τισ 

περιοχζσ ανατολικά τθσ Εκνικισ Οδοφ. 

Η παροφςα Δθμοτικι Αρχι, ςυνεχίηει ακατάπαυςτα το ζργο τθσ, ζχοντασ ιδθ κατακζςει 

προτάςεισ φψουσ 1.177.000 ευρϊ για χρθματοδότθςθ ςτο LEADER και κα κατακζςει ςτισ 

επόμενεσ θμζρεσ προτάςεισ φψουσ 1.200.000 ευρϊ ςτο πρόγραμμα «Φιλόδθμοσ Ι». 

http://www.dion-olympos.gr/


Παρά τισ δυςκολίεσ που αντιμετϊπιςε ο Διμοσ Δίου – Ολφμπου ςτισ καταςτροφικζσ 

πλθμμφρεσ του Νοεμβρίου 2017, ο ςωςτόσ προγραμματιςμόσ και θ αξιοποίθςθ ςτο ζπακρο 

του ανκρϊπινου δυναμικοφ, φζρνουν αποτελζςματα. 

Σα αγακά κόποισ κτϊνται. 

Λιτόχωρο, 11 Οκτωβρίου  2018 

Σο Γραφείο Σφπου και Ενθμζρωςθσ 

 


