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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Ο Δήμος Τανάγρας προχωρά στη βελτίωση των δρόμων της 

κοινότητας Σχηματαρίου  

Ξεκινούν οι εργασίες που αφορούν το έργο «Εσωτερική οδοποιία της Δημοτικής 

Κοινότητας Σχηματαρίου» συνολικού προϋπολογισμού  399.099,38 €.  

Τη σύμβαση για την υλοποίηση του έργου, υπέγραψε στις 7/6/2021 ο Δήμαρχος 

Τανάγρας Βασίλης Περγάλιας με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας 

ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ, που προσέφερε έκπτωση 59,52%. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-

2020 και αφορά τη διάνοιξη και ασφαλτόστρωση των οδών στην Δ.Κ. Σχηματαρίου 

εντός του σχεδίου πόλεως του οικισμού Σχηματαρίου, συνολικής επιφάνειας 12.548 

τ.μ.  

Επιλέχθηκαν να διανοιχτούν και να ασφαλτοστρωθούν οδοί κοντά στις βασικές 

δομές του οικισμού Σχηματαρίου, όπως: το σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου – Λυκείου – 

ΕΠΑΛ, το κλειστό Γυμναστήριο και το Κέντρο Υγείας. Όπως, επίσης, και δρόμοι που 

διευκολύνουν την έξοδο από τον οικισμό προς τον παράπλευρο της Εθνικής οδού, την 

Εθνική οδό καθώς και προς την περιφερειακή οδό Λάρη που οδηγεί στην 114 Πτέρυγα 

Μάχης Τανάγρας. 

 Ο Δήμαρχος Τανάγρας, Βασίλης Περγάλιας, δηλώνει ότι: 

“Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-

2020, προχωράμε σε σημαντικές παρεμβάσεις, που αφορούν σε αποκατάσταση των 

υποδομών και συγκεκριμένα την αναβάθμιση της εσωτερικής οδοποιίας στη Δ.Κ. 

Σχηματαρίου. 
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Με τις παραπάνω παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες, καθώς και με άλλες που θα 

ακολουθήσουν κατά τα επόμενα χρόνια της δημοτικής περιόδου, αναμένεται να 

βελτιωθεί σημαντικά η εσωτερική οδοποιία σχεδόν όλων των οικισμών του Δήμου μας. 

Θέλω να ευχαριστήσω την Τεχνική υπηρεσία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

από τη μελέτη μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και τη χρηματοδότηση του έργου. 

Συνεχίζουμε καθημερινά με στοχευμένες ενέργειες, υλοποιώντας το τεχνικό μας 

πρόγραμμα, να δίνουμε λύσεις σε θέματα υποδομών που διασφαλίζουν την ανάπτυξη 

και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.  

Έχοντας καταγράψει τα προβλήματα των Τοπικών Κοινοτήτων  διεκδικούμε 

χρηματοδοτήσεις και θα ακολουθήσουν, ως αποτέλεσμα της προσπάθειας που έχουμε 

καταβάλει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ανάλογες συμβάσεις που αφορούν 

στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό του οδικού δικτύου και στην ασφάλεια των 

πολιτών.” 

 


