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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ανώγεια, 18 Φεβρουαρίου 2020 

 

Χρηματοδότηση 700.000 ευρώ για την ασφαλτόστρωση της χωμάτινης 

οδού που συνδέει τον  οικισμό Ανωγείων με τον όμορο οικισμό Λειβάδας. 

Στην έγκριση χρηματοδότησης συνολικού ύψους 700.000 ευρώ προέβει το 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με σκοπό τη ασφαλτόστρωση της χωμάτινης 

οδού που συνδέει τα Ανώγεια με τον οικισμό Λειβάδας Μυλοποτάμου.  

Σε γραπτή του δήλωση, ο Δήμαρχος Ανωγείων, κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης, 

αναφέρει πως, η ασφαλτόστρωση της μέχρι πρότινος χωμάτινης οδού, που συνδέει 

τον οικισμό των Ανωγείων με τον όμορο οικισμό της Λειβάδας, σε συνδυασμό με τη 

κατασκευή των συνοδών έργων, αποτελούν τη μεγαλύτερη οδική παρέμβαση στη 

γεωργική ζώνη του Δήμου Ανωγείων. Μια παρέμβαση η οποία, όπως ο ίδιος 

υποστηρίζει, αναμένεται να συμβάλει στην γεωργική αναζωογόνηση, ενισχύοντας τις 

συνθήκες προσβασιμότητας στις εν λόγω περιοχές.    

Τέλος, ο κ. Κεφαλογιάννης, ευχαρίστησε, τόσο τον Υπουργό Υποδομών και 

Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή, όσο και τον Υφυπουργό Υποδομών και 

Μεταφορών, κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, για τη συνεργασία και τη συμβολή τους 

στις προσπάθειες που καταβάλει ο Δήμος Ανωγείων.  

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του Δημάρχου Ανωγείων, κ. Σωκράτη Σ. 

Κεφαλογιάννη:  

«Η χρηματοδότηση ασφαλτόστρωσης της μέχρι σήμερα χωμάτινης οδού, που 

συνδέει τον οικισμό των Ανωγείων με τον όμορο οικισμό της Λειβάδας, με την 

παράλληλη κατασκευή των συνοδών έργων της οδού, αποτελεί μία από τις 

σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις στην αγροτική περιοχή του Δήμου μας.  

Ο δρόμος αυτός διασχίζει όλο το μήκος του Αγροτικού χώρου και συμβάλει στην 

γεωργική αναζωογόνηση των περιοχών μας, μιας και θα βελτιώσει την 

προσβασιμότητα σε αυτές.  



Αποτελεί την μεγαλύτερη οδική παρέμβαση στην γεωργική ζώνη, ενώ παράλληλα, 

το δίκτυο αυτό, μήκος περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων, θα ικανοποιήσει ένα πάγιο 

αίτημα και των κατοίκων του κοντινού οικισμού της Λειβάδας, του όμορου δήμου 

Μυλοποτάμου, που όλα αυτά τα χρόνια κάνουν χρήση του χωμάτινου οδικού 

δικτύου.  

Ευχαριστώ, τόσο τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή, 

όσο και τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη για την 

ανταπόκριση και τη στήριξη τους στις προσπάθειες που καταβάλει ο Δήμος 

Ανωγείων.  

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με σκοπό το καλύτερο αποτέλεσμα για τα Ανώγεια και 

τους συμπολίτες μας».  


