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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολοκληρώθηκαν από την

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έργα για την

βελτίωση των οδικών αξόνων Άµφισσα – Λιδωρίκι, Κρέντη – Βαρβαριάδα,
Αταλάντη – Όρια Νοµών Φθιώτιδας / Βοιωτίας και Νέο Μοναστήρι – Όρια
Ν. Καρδίτσας, συνολικού προϋπολογισµού 36.670.000,00 €.

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των παρακάτω οδικών έργων, που αφορούν στην
βελτίωση των οδικών αξόνων της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η σύµβαση των

οποίων υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχο Περγαντά,
α) η κατασκευή του έργου µε πλήρη τίτλο «Κατασκευή Εθνικής οδού ΆµφισσαςΛιδωρικίου (από Αγία Ευθυµία έως διασταύρωση νέων Φυλακών)». Το έργο
είναι ενταγµένο και χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ (Πρόγραµµα Στερεάς Ελλάδας), µε
προϋπολογισµό 17.500.000 € και συµβατικό αντικείµενο 12.120.311,65 €. Η
σύµβαση υπογράφηκε την 29-09-2011 και αφορά στις εργασίες βελτίωσης της Ε.Ο.

Άµφισσας - Λιδωρικίου σε µήκος 16,47χλµ µε ασφαλτοστρωµένο πλάτος 9,50µ.
(εργασίες χωµατουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήµανσης –
ασφάλειας, ηλεκτρολογικών, φυτοτεχνικών). Κατασκευάστηκαν δυο ανισόπεδες
διαβάσεις και τρεις ισόπεδοι κόµβοι (κόµβος Ερατεινής, Αµυγδαλιάς και
Μαλανδρίνου) καθώς και ο ηλεκτροφωτισµός αυτών.
Για το έργο έγινε συµπληρωµατική σύµβαση ύψους 2.350.000,00 € µε την οποία
έγιναν εργασίες ασφαλτικών στο τµήµα από έξοδο Αγίας Ευθυµίας έως είσοδο
Βουνιχώρας µήκους 2.961 µ., κατασκευής κάτω διάβασης, κατασκευής τεχνικού Cut &
Cover και εργασίες κατασκευής αγροτικού δρόµου σύνδεσης µε τον οικισµό του
Μαλανδρίνου.
ΟΙ εργασίες περαιώθηκαν εµπρόθεσµα στις και το έργο έχει δοθεί σε χρήση και
βρίσκεται σε διαδικασία της προσωρινής παραλαβής.
β) η κατασκευή του έργου µε πλήρη τίτλο «Οδός Αταλάντη – όρια
Νοµού Βοιωτίας Τµήµα Ε ». Το έργο είναι ενταγµένο και χρηµατοδοτείται από το
ΕΣΠΑ (Πρόγραµµα Στερεάς Ελλάδας), µε προϋπολογισµό 9.000.000 € και συµβατικό
αντικείµενο 4.608.735,46 €. Η σύµβαση υπογράφηκε την 7-9-2011 και αφορά στις
εργασίες βελτίωσης της Επαρχιακής Οδού Αταλάντη – όρια Νοµού Βοιωτίας, από τον
κόµβο Ελάτειας έως τον κόµβο Π.Ε.Ο Λαµίας – Λιβαδειάς συνολικού µήκους 7 χλµ
περίπου, καθώς και η διαµόρφωση των εν λόγω δύο κόµβων (εργασίες
χωµατουργικών, τεχνικά έργα, έργα οδοστρωσίας, ασφαλτικές εργασίες, εργασίες
σήµανσης – ασφάλειας, ηλεκτρολογικές εργασίες και φυτοτεχνικές εργασίες). Έχει
ολοκληρωθεί το σύνολο του έργου και έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία.
Οι εργασίες περαιώθηκαν εµπρόθεσµα και το έργο έχει δοθεί σε χρήση και βρίσκεται
σε διαδικασία της προσωρινής παραλαβής.
γ) η κατασκευή του έργου µε πλήρη τίτλο «Οδός Κρέντης - Βαρβαριάδα Αγραφα, Τµήµα A' Κρέντης - Βαρβαριάδα - Αποπεράτωση». Το έργο είναι
ενταγµένο και χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ (Πρόγραµµα Στερεάς Ελλάδας), µε
προϋπολογισµό 6.350.000,00 € και συµβατικό αντικείµενο 3.748.894,95 €. Η
σύµβαση υπογράφηκε την 16-4-2013 και αφορά στην ολοκλήρωση της Επαρχιακής
Οδού µήκους 7.500 µ. (τµήµα Α), από Κρέντη έως γέφυρα Βαρβαριάδας µε την
κατασκευή χωµατουργικών εργασιών, τεχνικών έργων, έργων προστασίας
καταπτώσεων, έργων προστασίας της οδού στις κοίτες του ποταµού Αγραφιώτη,
εργασίες οδοστρωσίας - ασφαλτικών, σήµανσης – ασφάλισης - διαγράµµισης και
φυτεύσεων. Έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του έργου και έχει αποδοθεί στην
κυκλοφορία.

δ) η κατασκευή του έργου µε πλήρη τίτλο «Ε.Ο. Ν.Μοναστήρι-Καρδίτσα, τµήµα
Ν.Μοναστήρι – όρια Ν.Καρδίτσας – ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ». Το έργο είναι ενταγµένο
και χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ (Πρόγραµµα Στερεάς Ελλάδας), µε προϋπολογισµό
3.820.000,00 € και συµβατικό αντικείµενο 2.543.210,93 €. Η σύµβαση υπογράφηκε
την 16-11-2012 και αφορά στην ολοκλήρωση της Εθνικής Οδού Ν.Μοναστήρι –
Καρδίτσα, στο τµήµα Ν.Μοναστήρι –όρια Νοµών Φθιώτιδας-Καρδίτσας µήκους

περίπου 3.500 µ. µε την
κατασκευή χωµατουργικών εργασιών, τεχνικών έργων
(µεταξύ των οποίων η επέκταση της Γέφυρας ΟΣΕ και η αποκατάσταση της γέφυρας
Εκκάρας), ο κόµβος προς Σοφιάδα, εργασίες οδοστρωσίας - ασφαλτικών, και εργασίες
ηλεκτροφωτισµού-σηµατοδότησης του κόµβου στο Ν.Μοναστήρι, σήµανσης –
ασφάλισης - διαγράµµισης και φυτεύσεων. Έχει ολοκληρωθεί το έργο (αποµένει η
τοποθέτηση στηθαίων στην γέφυρα του ΟΣΕ) και έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία.

