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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ολοκληρώθηκε το έργο ασφαλτόστρωσης της αγροτικής οδού προς την Ι. Μ. 

Προφήτη Ηλία “Τσάτσαρι” της Κοινότητας Ασωπίας 

Ένα σημαντικό έργο αγροτικής οδοποιίας στη θέση Τσάτσαρι της Κοινότητας 

Ασωπίας ολοκληρώθηκε από τη δημοτική αρχή και είναι έτοιμο προς χρήση για τους 

κατοίκους της περιοχής. Το συγκεκριμένο έργο αποτελούσε μακροχρόνιο αίτημα της 

τοπικής κοινωνίας και του Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας, το οποίο η Δημοτική 

αρχή κατάφερε μετά από μια σειρά ενεργειών να το εντάξει αρχικά στο Πρόγραμμα 

“ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” και στη συνέχεια να το μεταφέρει στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” 

του Υπουργείου Εσωτερικών με πιστώσεις κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με πόρους κατά 

25%.  

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανήλθε στο συνολικό ποσό των 392.049,99 € 

και μειοδότης του έργου είχε αναδειχτεί η εταιρεία ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.. 

Σύμφωνα με τη σύμβαση, οι εργασίες αφορούσαν την ασφαλτόστρωση του 

οδοστρώματος  της αγροτικής οδού προς θέση «ΤΣΑΤΣΑΡΙ», της Κοινότητας Ασωπίας, 

συνολικού μήκους 3 χιλιομέτρων. Εξαιρέθηκαν μικρά τμήματα της οδού από 

σκυρόδεμα, τα οποία θα διατηρήθηκαν, ενώ παράλληλα έγινε διάνοιξη τάφρου της οδού 

και  κατασκευάστηκε υπόγειο κανάλι με προκατασκευασμένο τσιμεντοσωλήνα, 

συνολικού μήκους 18 μέτρων για την απορροή των όμβριων υδάτων. 

Στόχος του έργου ήταν η απρόσκοπτη, γρηγορότερη κι ασφαλέστερη 

πρόσβαση προς την Ι. Μονή Τσάτσαρι, έναν βυζαντινό ναό σημαντικής αρχαιολογικής 

και αρχιτεκτονικής αξίας καθώς και στη γεωργική γη και τις κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις των κατοίκων με μείωση του κόστους μεταφοράς προϊόντων, την 

ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και την 

ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων στον προορισμό τους. 

http://www.tanagra.gr/
http://www.tanagra.gr/


Ο δήμαρχος Τανάγρας, Βασίλης Περγάλιας δήλωσε ότι: 

“Εργαζόμαστε καθημερινά με σχέδιο και προσανατολισμό, έχοντας ως πυξίδα 

τον άνθρωπο, να προσφέρουμε και να υλοποιούμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, 

έργα που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας, των 

ανθρώπων της παραγωγής αλλά και την ανάδειξη μνημείων θρησκευτικού 

ενδιαφέροντος.  

Με συνεργασίες και συνέργειες προχωράμε σε μικρά και μεγάλα έργα κι 

αλλάζουμε καθημερινά την εικόνα του τόπου μας. 

 Γιατί τα έργα είναι τα μόνα που λένε πάντα την αλήθεια.” 

 


