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Προς  τη 
Βουλή  των  Ελλήνων 
Δ/νση  Κοινοβουλευτικού  Ελέγχου 

  
Τμήμα  Αναφορών 

 
ΘΕΜΑ:   Εργολαβίες της Περιφερειακής οδού Βόλου. 
 
ΣΧΕΤ.:  Η ΠΑΒ 7647/30.08.2011 που κατέθεσε στη Βουλή,  

ο Βουλευτής κ. Παύλος Γ. Μαρκάκης.   
 
ΚΟΙΝ.:  Βουλευτή κ. Παύλο Γ. Μαρκάκη. 
 
Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Αναφοράς, και σύμφωνα με στοιχεία της αρμόδιας 
Υπηρεσίας του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. για το έργο της Περιφερειακής οδού Βόλου, 
παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής: 
Η περιφερειακή οδός αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:  
Για το τμήμα: Ι.Κ. Μπουρμπουλήθρα - Α.Κ. Λάρισας: 
Δημοπρατήθηκε η μελέτη με προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ περίπου που χρηματοδοτείται 
από τη ΣΑΜΠ Θεσσαλίας, εγκρίθηκε  από τον Υφυπουργό ΥΠΥΜΕΔΙ  η ανάθεση και 
βρίσκεται στη φάση ελέγχου δικαιολογητικών. Εντός των επόμενων εβδομάδων θα 
υπογραφεί η σχετική σύμβαση με τους μελετητές, διάρκειας 2 ετών. Προτεραιότητα στη 
μελέτη θα δοθεί στο τμήμα πλησίον του Α/Κ Λάρισας προκειμένου να ολοκληρωθεί ο 
κόμβος. 
Για το τμήμα: Α.Κ. Λάρισας - Γορίτσα: 
Μετά τη διάλυση της εγκατεστημένης εργολαβίας τον Ιούλιο του 2009, έμειναν ημιτελείς 
εργασίες , για την ολοκλήρωση των οποίων  οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου 
προχωρούν στη προετοιμασία του φακέλου για τη δημοπράτησή τους με εργολαβία 
«σκούπα».   
Το τμήμα αυτό  κυκλοφορείται και οι υπολειπόμενες εργασίες αφορούν σε βελτίωση των 
συνθηκών κυκλοφορίας.  
Το έργο αυτό με προϋπολογισμό 7.500.000 ευρώ, παρά τις προσπάθειες του ΥΠΥΜΕΔΙ, 
δεν μπορεί να ενταχθεί  στο ΕΣΠΑ λόγω κανονισμών και  ως  εκ τούτου θα βαρύνει αμιγώς 
εθνικούς πόρους.   
Για το τμήμα: Γορίτσα - Αγριά: 
Το Νοέμβριο του 2010  διαλύθηκε η εγκατεστημένη εργολαβία του τμήματος αυτού, ύστερα 
από προφανή αδυναμία του Αναδόχου να συνεχίσει την κατασκευή του έργου. 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΥΜΕΔΙ αφού εκκαθάρισαν τη διαλυθείσα σύμβαση  
συνέταξαν τα τεύχη δημοπράτησης των υπολειπομένων εργασιών και υπέβαλαν πρόταση 
ένταξης του έργου με προϋπολογισμό δημοπράτησης 13.600.000 ευρώ. Η προκήρυξη της 
εργολαβίας  θα γίνει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2011.   
Για το τμήμα: Αγριά - Αφέτες: 



 
 

Για τη  μελέτη του οδικού τμήματος Αγριά – Αφέτες, έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση από 
21-07-2010, ποσού 576.000 ευρώ. Αφορά στην ολοκλήρωση των απαραίτητων μελετών για 
το υπόψη οδικό τμήμα. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται να είναι δεκατρείς 
(13) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ήδη η μελέτη βρίσκεται σε φάση 
ολοκλήρωσης και η υπηρεσία προχωρεί στη σύνταξη των κτηματολογίων για το τμήμα του 
έργου που έχει μεγαλύτερη ωριμότητα.  
Στο έργο συμπεριλαμβάνονται η παράκαμψη Αγριάς 6χλμ και η παράκαμψη Λεχωνιών 
4χλμ.  Εξετάζεται από το ΥΠΥΜΕΔΙ η πρόταξη  κατασκευής του Τμήματος της παράκαμψης 
Αγριάς. 
 

 

 
                            
                       
Εσωτ. Διανομή:                                                                          
Γρ. Κοιν. Ελέγχου 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ 
Ακριβές αντίγραφο 

 

Ε. Γιοβάνογλου 
 


