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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ  

 
Χαριλάου Τρικούπη 182                  Αθήνα  20/3/2012 
101 78 Αθήνα , τηλ. 64 67 912                                                                                         Αρ. Πρωτ  3489 
                                                                                                                                                                                                    

Προς  τη 
Βουλή  των  Ελλήνων 
Δ/νση  Κοινοβουλευτικού  Ελέγχου 

  
Τμήμα  Ερωτήσεων 

 
 

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση ανεργίας στο Ν. Μαγνησίας 
  
ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 6115/28.02.2012 που κατέθεσε στη Βουλή,  

η Βουλευτής κα Ροδούλα Ζήση   
   
ΚΟΙΝ.: 1. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – Γρ. Υπουργού                        
 2. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Γρ. Υπουργού 
 3. Βουλευτή κα Ροδούλα Ζήση 
                          
Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, για τα θέματα αρμοδιότητας του 
Υπουργείου, και σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμοδίων Υπηρεσιών, παρακαλούμε να 
πληροφορήσετε την κα Βουλευτή τα εξής: 

Όπως είχαμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε Βουλευτές και φορείς του Ν. Μαγνησίας, σε 
ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 14.03.2012, στο Υπουργείο 
Υποδομών, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων κατασκευάζει στο Ν. Μαγνησίας τα 
ακόλουθα έργα υποδομών: 

• Περιφερειακή Οδός Βόλου: 

Όσον αφορά στην ολοκλήρωση του Περιφερειακού Βόλου, στις 17/01/2012 
αναδείχτηκε η μειοδότρια εταιρεία για την  αποπεράτωση του τμήματος  Γορίτσα – 
Αγριά προϋπολογισμού 13,6 εκατομ. ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Η 
υπογραφή της Σύμβασης θα λάβει χώρα μετά τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
εντός του Μαΐου 2012.  

Για την ολοκλήρωση του τμήματος από τον Ανισόπεδο Κόμβο Λάρισας έως 
Γορίτσα, προϋπολογισμού 6,8 εκατομ. ευρώ  θα χρηματοδοτηθεί   από το Π.Δ.Ε του 
Υπουργείου και η προκήρυξή του θα γίνει εντός του Μαίου 2012. Ήδη έχει υποβληθεί 
η σχετική αίτηση από το ΥΠΥΜΕΔΙ για έγκριση της χρηματοδότησης στο αρμόδιο 
Υπουργείο Ανάπτυξης. 

Όσον αφορά στο έργο κατασκευής του κόμβου Αγριάς και της σύνδεσης με τη 
παραλιακή, ο εγκατεστημένος ανάδοχος, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης του έργου, 
κηρύχθηκε έκπτωτος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το Υπουργείο προχωρεί,  
όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, σε  υποκατάσταση του έκπτωτου 
αναδόχου με επόμενο στη σειρά μειοδοσίας ανάδοχο. 

Από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου βρίσκονται σε εξέλιξη οι μελέτες 
Ισόπεδου Κόμβου Μπουρμπουλήθρα έως Ανισόπεδο Κόμβο  Λάρισας που 
ανατέθηκε μετά από διαγωνισμό στις 11/10/2011 , καθώς και η μελέτη του τμήματος 
παράκαμψη Αγριάς – Αφέτες, που ανατέθηκε μετά από διαγωνισμό στις 21-07-
2010. 
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• Κόμβος Βελεστίνου: 
Η εργολαβία συμβατικού ποσού 2,4 εκατομ. ευρώ υπογράφηκε στις 12-04-2010, με 
συμβατική προθεσμία 12 μήνες αλλά οι εργασίες ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2011, 
μετά τη παραχώρηση του τμήματος του στρατοπέδου στο οποίο αναπτύσσεται ο 
κόμβος. Οι εργασίες προχωρούν  και θα ολοκληρωθούν στο Α’ τρίμηνο 2013.  

• Αεροδρόμιο Σκιάθου:  
Το συγκεκριμένο έργο, προϋπολογισμού  18,5 εκ ευρώ, βρίσκεται σε φάση 
υπογραφής Σύμβασης με την αναδειχθείσα μειοδότρια εταιρεία. Η Σύμβαση θα 
υπογραφεί  μετά τη θετική γνωμοδότηση  του Υπουργείου Ανάπτυξης  αναφορικά με 
τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων που απαιτείται σε όλα τα έργα λιμένων και 
αεροδρομίων που θα κατασκευαστούν. Ο έλεγχος αυτός, μολονότι  ήταν 
υποχρεωτικός από το 2005, δεν εφαρμόστηκε και με νεώτερη απόφαση της ΕΕ το 
Δεκέμβριο 2011  έγινε απαιτητός για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Για το 
σκοπό αυτό η Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την 
ανάθεση Συμβούλου που θα προετοιμάσει το σχετικό φάκελο για τα έργα 
αεροδρομίων όλης της χώρας, με προτεραιότητα στο έργο του Α/Δ Σκιάθου.  

• Έργα επαναδημιουργίας της Λίμνης Κάρλας: 
Τα έργα προχωρούν με ικανοποιητικούς ρυθμούς, κυρίως μετά την ένταξη του έργου 
της μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης (εργολαβία δικτύων άρδευσης) στο 
πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής.   

Για τα υπόλοιπα θέματα που θίγονται στη σχετική Ερώτηση, αρμόδια να απαντήσουν είναι τα 
συνερωτώμενα Υπουργεία. 

 
                            
 
                      
Εσωτ. Διανομή                                                                          
Γρ. Κοιν. Ελέγχου 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ 
Ακριβές αντίγραφο 

 

Ε. Σταμοπούλου 

 
 
 
 
 
 


