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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Κλέαρχος Περγαντάς, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας : «∆ηµοπρατήθηκε το 

µεγάλο έργο για τη Φθιώτιδα και την Ευρυτανία, του οδικού άξονα Λαµία – 

Καρπενήσι, προϋπολογισµού 25.000.000 €» 

 

Στο «δρόµο» της υλοποίησης µπαίνει ο οδικός άξονας Λαµία – Καρπενήσι, αφού στις 6 

Μαρτίου πραγµατοποιήθηκε ο διαγωνισµός (άνοιγµα οικονοµικών προσφορών) για την 

κατασκευή του τµήµατος Καστρί – Μακρακώµη. 

Το έργο έχει προϋπολογισµό 25.000.000 € και χρηµατοδοτείται από το τοµεακό ΕΣΠΑ του 

Υπουργείου Υποδοµών. 

 

Πρόκειται για ένα µεγάλο και σηµαντικό έργο για τη Φθιώτιδα και την Ευρυτανία, που 

αποτελεί χρόνιο και πάγιο αίτηµα της αυτοδιοίκησης, των φορέων και των πολιτών. Είναι 

προφανές ότι οι διεκδικητικές πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε 

επικεφαλής τον Περιφερειάρχη Κλέαρχο Περγαντά, αποδίδουν αποτελέσµατα, αφού η 

δηµοπράτηση του έργου, σηµατοδοτεί πρακτικά τη φάση της υλοποίησής του. 

Οι εργασίες αφορούν στη βελτίωση τµήµατος του συνδετήριου οδικού άξονα των δύο 

περιφερειακών ενοτήτων, έτσι ώστε σταδιακά µε την διεκδίκηση της  ολοκλήρωσης και της 

κατασκευής έργων σε όλο του το µήκος, ο δρόµος Λαµία – Καρπενήσι να µετατραπεί σε 

σύγχρονο αυτοκινητόδροµο της Στερεάς Ελλάδας.  

 

Αντικείµενο του έργου είναι η βελτίωση του τµήµατος από την έξοδο του Καστρίου έως την 

έξοδο της Μακρακώµης, µε παρακάµψεις Μάκρης και Μακρακώµης. Το συνολικό µήκος των 

παρεµβάσεων είναι 9,6 χιλιόµετρα, από τα οποία τα 3,1 αφορούν διαπλάτυνση του 

υφιστάµενου δρόµου και τα 6,5 νέα χάραξη.  



Πρόκειται να υπάρχουν 2+1 λώρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση (µε αλλαγή ανά 

διαστήµατα από µία σε δύο και αντίστροφα) και κεντρική νησίδα µε µεταλλικό στηθαίο. 

Ακόµα πρόκειται να κατασκευαστούν δύο µεγάλες γέφυρες (Αρχανιόρεµα και ρέµα Μάκρης), 

δύο ισόπεδοι κόµβοι (Μάκρης και Μακρακώµης – Σπερχειάδας), µία κάτω διάβαση, τεχνικά 

και τοίχος αντιστήριξης. 

Επιπλέον, στο έργο συµπεριλαµβάνονται δράσεις απαλλοτριώσεων, µετακινήσεων δικτύων 

κοινής ωφελείας, καθώς και αρχαιολογικών ερευνών. 

 

Όπως επισηµαίνει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας : «Η δηµοπράτηση του έργου είναι το 

σηµαντικό βήµα για να ξεκινήσει η βελτίωση του οδικού άξονα. Έχω επανειληµµένα τονίσει 

πως µια από τις πιο µεγάλες µας προτεραιότητες στην Περιφέρεια, είναι η ολοκλήρωση των 

µελετών και της κατασκευής του δρόµου Λαµία – Καρπενήσι, έργο σηµαντικό και κορυφαίο 

για την Φθιώτιδα και την Ευρυτανία.  

Μετά από διαρκείς παρεµβάσεις µας στο Υπουργείο Υποδοµών, πλέον µπαίνουµε στη φάση 

υλοποίησης του τµήµατος από το Καστρί έως τη Μακρακώµη, µε παρακάµψεις Μάκρης – 

Μακρακώµης, προϋπολογισµού 25 εκ. €. Βρισκόµαστε πρακτικά λοιπόν µπροστά στη 

δηµιουργία µιας µεγάλης παρέµβασης, που δροµολογεί την αναβάθµιση του δρόµου Λαµία – 

Καρπενήσι σε σύγχρονων προδιαγραφών οδικό άξονα µε ασφάλεια και ευχέρεια στην 

κυκλοφορία. 

Εµείς απ΄την πλευρά µας είµαστε ικανοποιηµένοι, αλλά δεν σταµατούµε εδώ. Παρεµβαίνουµε 

και διεκδικούµε την ολοκλήρωση του δρόµου. Για τα υπόλοιπα τµήµατα του οδικού άξονα, 

µεταξύ των οποίων και το ορεινό τµήµα µέχρι την ανατολική είσοδο της σήραγγας του 

Τυµφρηστού, έχουµε την ανακοίνωση ότι οι σχετικές µελέτες εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ, µε 

προϋπολογισµό 10,5 εκ. € και θα δηµοπρατηθούν άµεσα από την αρµόδια διεύθυνση του 

Υπουργείου. 

Έχουµε αναλάβει τη δέσµευση απέναντι στην κοινωνία της Στερεάς Ελλάδας, ότι θα 

προσπαθούµε να αξιοποιήσουµε το ΕΣΠΑ και όλα τα διαθέσιµα κονδύλια για να τα 

µετατρέψουµε σε ευκαιρίες ανάπτυξης για τον τόπο µας. Συνεπείς στις δεσµεύσεις µας, 

κάνουµε καθηµερινά µια σκληρή προσπάθεια για να γίνουν έργα σηµαντικά, χρήσιµα και 

αναγκαία για τη Στερεά Ελλάδα και τους πολίτες.» 

 
 
 
 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 



 
Υψηλάντη 1, Λαµία 35100,  Τηλ. 22313 51244     e-mail : grafeiotypou@pste.gov.gr 

Κιν : 6974747048  


