
 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ  

Χαριλάου Τρικούπη 182                  Αθήνα  21/3/2011 

101 78 Αθήνα , τηλ. 64 67 912                                                                                         Αρ. Πρωτ  3496 
                                                                                                                                                                   

Προς  τη 
Βουλή  των  Ελλήνων 
Δ/νση  Κοινοβουλευτικού  Ελέγχου 

  
Τμήμα  Ερωτήσεων 

 
ΘΕΜΑ:  Καθυστερήσεις στον οδικό άξονα Μουδανιών – Ποτίδαιας. 
 

ΣΧΕΤ.:  Η Ερώτηση 6182/01.03.2012 που κατέθεσε στη Βουλή,  
ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος Καράογλου. 

 

ΚΟΙΝ.:  Βουλευτή κ. Θεόδωρο Καράογλου. 
                                                   
Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης και σύμφωνα με στοιχεία της «Εγνατία 
Οδός Α.Ε.» παρακαλούμε να πληροφορήσετε τoν κ. Βουλευτή τα εξής:  
Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης στις 22.12.2011 προς την Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ" (ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ) 
για ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου "Διαπλάτυνση τμήματος Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια" με συνολικό 
προϋπολογισμό 31.072.450,00 ευρώ και αναμένεται η απάντηση της διαχειριστικής αρχής.  
Η κατασκευή του παραπάνω τμήματος Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια θα ολοκληρωθεί με δύο 
υποέργα κατασκευής. Το πρώτο υποέργο με προϋπολογισμό 23.330.000 ευρώ, το οποίο  
περιλαμβάνει την κατασκευή του τμήματος από χ.θ 0+000 έως χ.θ 4+200 και το δεύτερο 
υποέργο κατασκευής του τμήματος από χ.θ. 4+200 έως χ.θ. 5+300 (Γέφυρα Ποτίδαιας) 
προϋπολογισμού περίπου 2.955.000 ευρώ, το οποίο θα κατασκευαστεί με την διαδικασία 
της προαίρεσης. 
Ο λόγος της τμηματικής κατασκευής του έργου επιβλήθηκε λόγω των προσφυγών στο ΣΤΕ 
των παρόδιων ιδιοκτητών κατά των περιβαλλοντικών αδειών του τμήματος από χ.θ 4+200 
έως χ.θ 5+300 (τέλος του έργου). Με την ολοκλήρωση της εκδίκασης της αίτησης, για 
ανάκληση της προσωρινής διαταγής της επιτροπής αναστολών του ΣΤΕ, την οποία 
κατάθεσε η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» στις 22.06.2011, θα είναι δυνατή η κατασκευή του 
τμήματος μέσω της διαδικασίας της προαίρεσης. Η εκδίκαση της αίτησης πραγματοποιήθηκε 
στις 14.03.2012. 
Σχετικά με την απόκτηση γης, σε συνέχεια της συμπληρωματικής απαλλοτρίωσης του 
τμήματος Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια σύμφωνα με ΚΥΑ, πραγματοποιήθηκε η δικάσιμος για 
καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος στις 14.12.2011 και αναμένεται η έκδοση της 
απόφασης του δικαστηρίου. 
Η δημοπράτηση του πρώτου υποέργου προβλέπεται να γίνει μόλις ολοκληρωθεί η 
διαδικασία ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ με χρονική διάρκεια υλοποίησης 36 μήνες. Η 
κατασκευή του δεύτερου υποέργου, με την διαδικασία της προαίρεσης, θα ξεκινήσει ένα 
χρόνο αργότερα και χρονική διάρκεια υλοποίησης 24 μήνες. Έτσι το σύνολο του έργου της 
κατασκευής του τμήματος Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια αναμένεται να ολοκληρωθεί ταυτόχρονα 
μετά από 36 μήνες και εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. 
 
                            
                       
Εσωτ. Διανομή                                                                          
Γρ. Κοιν. Ελέγχου 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ 

Aκριβές αντίγραφο 

 

Ε. Σταμοπούλου 



 
 

 


