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Προς  τη 
Βουλή  των  Ελλήνων 
Δ/νση  Κοινοβουλευτικού  Ελέγχου 

  
Τμήμα  Ερωτήσεων 
 

 
ΘΕΜΑ: Οδικό Δίκτυο Εύβοιας 
  
ΣΧΕΤ.: 1. Η Ερώτηση 6110/28.2.2012 που κατέθεσε στη Βουλή,  

    ο Βουλευτής κ. Συμεών Κεδίκογλου    
2. Η Ερώτηση 6170/29.2.2012 που κατέθεσε στη Βουλή 
    η Βουλευτής κα. Κατερίνα Περλεπέ-Σηφουνάκη 

   
ΚΟΙΝ.: 1. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Γρ. Υπουργού                        
 2. Βουλευτή κ. Συμεών Κεδίκογλου 
 3. Βουλευτή κα Κατερίνα Περλεπέ-Σηφουνάκη 
                         
Σε απάντηση των παραπάνω σχετικών Ερωτήσεων και σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας 
Υπηρεσίας, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τους κ.κ. Βουλευτές τα εξής: 

Η δημοπράτηση του έργου της Παράκαμψης Βασιλικού έγινε στις 18-8-2009, χωρίς να έχουν 
εξασφαλιστεί οι απαιτούμενοι Εθνικοί Πόροι και χωρίς να έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις. 

Η Σύμβαση κατασκευής του υπόψη έργου υπογράφηκε στις 30-11-2010, μετά την ένταξή του στο 
ΠΔΕ για συνολική δαπάνη 22.712.165,69 ευρώ (με ΦΠΑ).  

Επειδή δεν είχαν συντελεστεί οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις, το Υπουργείο προχώρησε στη 
διαδικασία των επιτάξεων, ώστε οι αναγκαίες επιφάνειες να χορηγηθούν στον ανάδοχο ελεύθερες 
για την εκτέλεση εργασιών.  

Μετά  την άρνηση των ιδιοκτητών, για αποζημίωση των υπό επίταξη ακινήτων τους και κατά 
συνέπεια της αδυναμίας απόκτησης των απαιτουμένων εκτάσεων για την έναρξη κατασκευής του 
έργου, η ανάδοχος Κ/Ξ υπέβαλε Ειδική Δήλωση – Αίτηση στις 20/2/2012  για τη Διάλυση της 
Σύμβασης με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου, η οποία εξετάζεται από το Υπουργείο.  

Όσον αφορά γενικότερα την κατασκευή σύγχρονου και ασφαλούς οδικού δικτύου στην Εύβοια, 
λόγω του γνωστού στατιστικού παραδόξου ο Νομός Εύβοιας, όπως και ολόκληρη η Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής, με εξαίρεση το τμήμα 
Σχηματάρι – Χαλκίδα που ήδη ολοκληρώθηκε και την παράκαμψη Χαλκίδας που εντάσσεται στα 
Διευρωπαϊκά Δίκτυα. 

Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη, από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου (ΔΜΕΟ) η εκπόνηση 
μελετών για την Παράκαμψη Χαλκίδας, την Παράκαμψη Αλιβερίου, για τον οδικό άξονα Χαλκίδα-
Ψαχνά Αγ. Άννα - Πευκί (Βόρεια  Εύβοια) και για τον οδικό άξονα Χαλκίδα – Κύμη, οι οποίες είναι 
σε πρώιμο στάδιο.  
 
                     
Εσωτ. Διανομή                                                                          
Γρ. Κοιν. Ελέγχου 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ 
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