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Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η προτεινόμενη Κανδήλια Οδός αποτελεί τμήμα του παραλιακού 

άξονα σύνδεσης της Βόρειας Εύβοιας με την πρωτεύουσα του νομού Χαλκίδα. 

Η άτυπη λαϊκή διαβούλευση για την κατασκευή του, ξεκίνησε στις αρχές της 

δεκαετίας του 1950 και μετουσιώθηκε σε κοινή πεποίθηση, η ορθότητα της 

οποίας υιοθετήθηκε από την Πολιτεία, για την οποία εκτός των άλλων, την 

δεκαετία 1970 – 1980, η παραλιακή χάραξη της βόρειας Εύβοιας θα αποτελούσε 

την πλέον οικονομική και δόκιμη λύση, ως κύριο τμήμα της εθνικής οδού 

Αθηνών – Θεσσαλονίκης εφόσον συντόμευε την διαδρομή κατά 100 

χιλιόμετρα.  

Σύντομη ιστορική αναδρομή: 

• Το 1968, εγκαθίστανται στην Αιδηψό τα πρώτα τεχνικά κλιμάκια της 2ης 

Μ.Ο.Μ.Α. και ξεκινά η διάνοιξη του πρώτου τμήματος του δρόμου μέχρι τα 

Ήλια που ολοκληρώνεται το 1970.  

• Το 1973 η 3η ΜΟΜΑ Λαμίας συνδέει τη Λίμνη με την Αιδηψό και κατ’ 15 

επέκταση με την Ιστιαία και όλη την Βόρεια Εύβοια. 

• Το 1983 το ΥΠΕΧΩΔΕ, αξιολογώντας τα στοιχεία της προαναφερθείσας 

οδικής σύνδεσης και της χρήσης της για μία δεκαετία, αναθέτει τη σύνταξη 

προμελέτης για την κατασκευή του οδικού τμήματος Λίμνης – Δάφνης, 

στο μελετητικό γραφείο Γ. ΜΕΘΥΜΑΚΗΣ – Δ. ΚΩΤΟΥΖΑΣ.  

• Το 1986, ο δρόμος ασφαλτοστρώνεται από την 3η ΔΕΚΕ και η πρόσβαση 

από την Αιδηψό στη Λίμνη περιορίζεται από 3 ώρες που απαιτούντο μέσω 

της παλιάς μεσόγειας ορεινής διαδρομής, σε μόλις μισή ώρα.  

• Το 1988, η Πολιτεία, έχοντας υπ’ όψιν τα θετικά αποτελέσματα από τις έως 

τότε διανοίξεις και την προμελέτη Μεθυμάκη – Κωτουζά, προχωρά σε 

ανάθεση οριστικής μελέτης για την κατασκευή του τελευταίου 
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αδιάνοικτου τμήματος από την Λίμνη μέχρι την Δάφνη, μήκους μόλις 25 

χιλιομέτρων. 

• Το 1989 η Νομαρχία εγκρίνει την μελέτη του γραφείου Περδικάρη, η οποία 

περιλαμβάνει πλήρη φάκελο τεχνικών δεδομένων και κτηματολόγιο, δηλ. 30 

πλήρη στοιχεία για την ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικό πρωτόκολλο. 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 5.112.000 δρχ., μη 

συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων εξόδων, εργολαβικού οφέλους και 

φόρων. Η χρηματοδότησή του προβλέπεται μέσω των κονδυλίων των 

δημοσίων επενδύσεων. Στην δύσβατη περιοχή του Κάτεργου, αρκεί μία 

σήραγγα μόλις 212 μέτρων για να αντιμετωπιστεί το αδιάβατο κομμάτι 

του Κανδηλίου όρους. 

• Το 1997, μετά την έγκριση της τεχνικής μελέτης, εκπονείται 

περιβαλλοντική μελέτη προκειμένου να κατατεθεί προς έγκριση στην 

Περιφέρεια Λαμίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου.  

• Ύστερα από την ολοκλήρωσή της, η Νομαρχία Εύβοιας υπέβαλε την κατά 

νόμο μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο, 

η οποία ουδέποτε ενεκρίθη, πάγωσαν οι διαδικασίες και η υλοποίηση του 

έργου ετέθη στο αρχείο. 

• Το 2020 δημιουργείται ομάδα σε κοινωνικό δίκτυο με τη ονομασία 45 

«ΚΑΝΔΗΛΙΟΝ ΟΡΑΜΑ» και ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://www.facebook.com/groups/611135753017089 που πλέον αριθμεί 

περισσότερους από 5.500 συμμετέχοντες βορειοευβοιώτες με κοινό αίτημα 

την επανεξέταση του σχεδιασμού και την υλοποίηση της παραλιακής 

οδικής σύνδεσης Χαλκίδας-Λίμνης. 

• Το 2021 η πρωτοβουλία αυτή αποκτά καταστατική δομή και δημοσιότητα 

με την κοινοποίηση της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ – ΛΙΜΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ με 

https://www.facebook.com/groups/611135753017089
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διακριτικό τίτλο «Κανδήλιον Όραμα», υπογραφόμενη συμβολικά από 100 

ιδρυτικά μέλη, όπου περιγράφονται οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την 

ενέργεια και οι ανάγκες που καλείται η οδική σύνδεση αυτή να καλύψει, 

είκοσι (20) ολόκληρα 20 χρόνια μετά από την, επί της ουσίας, 

αγρανάπαυση της ιδέας της υλοποίησής της έχοντας υπ’ όψη τις εξής 

παραδοχές: 

 60 

✓ Η Εύβοια είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και το έκτο 

μεγαλύτερο της Μεσογείου με έκταση 3.654 τ.χλμ. και συνολικό μήκος 

180 χλμ., με πληθυσμό 191.206 σύμφωνα με την απογραφή του 2011.  

 

✓ Η Β. Εύβοια παρουσιάζει μοναδικό φυσικό κάλλος, λόγω γεωγραφικής 

θέσης παρέχει ιδιάζουσες εμπορικές και οικονομικές ευκαιρίες, ενώ τα 

αγροκτηνοτροφικά της προϊόντα θεωρούνται ιδιαίτερης αξίας. 

 

✓ Η Β. Εύβοια επικοινωνεί χερσαία με τη Χαλκίδα και την υπόλοιπη 

ηπειρωτική Ελλάδα με ένα απαρχαιωμένο και επικίνδυνο οδικό δίκτυο 

που δεν εξασφαλίζει τη μετακίνηση των κατοίκων και των επισκεπτών 

της με επαρκή, ασφαλή και εν γένει ικανοποιητικό τρόπο. 

 

✓ Το υπάρχον οδικό δίκτυο έχει δυσανάλογο δημοσιονομικό κόστος 

συντήρησης, οι συνεχείς επισκευές είναι αποσπασματικές και  75 

ευκαιριακές, ενώ σε σημεία του η οδική σήμανση ενημερώνει τους 

οδηγούς ότι κινούνται σε αυτό με δική τους ευθύνη.  

 

✓ Η συνολική εκτιμητέα υγειονομική, οικονομική και τουριστική 

κατάσταση που επικρατεί στη Β. Εύβοια την καθιστά, συγκριτικά με 

αντίστοιχης δυναμικότητας περιοχές,  υποβαθμισμένη. 
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ΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Το σχήμα του νησιού, επιβάλλει ανάντη χάραξη, ως προς τον 

γεωγραφικό χάρτη, από την πρωτεύουσα Χαλκίδα στο βόρειο κομμάτι του 

νησιού.  Για την επιλογή της εν λόγω οδικής χάραξης ελήφθησαν υπ’ όψιν τα 

εξής: 

❖ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: Επιλογή της κατά το δυνατόν ευθείας και συντομοτέρας 

πορείας. 

❖ ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ: Όπου δηλαδή τα υποχρεωτικώς 90 

στροφώδη και ανηφορικά τμήματα καθιστούν επικίνδυνη και αργή την 

οδήγηση, ενώ τα ακραία καιρικά φαινόμενα ενίοτε αναστέλλουν την 

λειτουργία του δρόμου.  

❖ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: Η ευκολία δημιουργίας συνδετηρίων 

οδικών τμημάτων με όλους του προορισμούς του βορείου τμήματος του 

νησιού. 

❖ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η αμεσότερη εξυπηρέτηση του συνόλου 

των κυρίων αναπτυξιακών στόχων της Βόρειας Εύβοιας, όπως η 

τουριστική ανάπτυξη της Λουτρόπολης, η αγροκτηνοτροφική ανάπτυξη 

της περιοχής της Ιστιαίας, η θεματική ανάπτυξη της Λίμνης και του 

Προκοπίου και η συγκοινωνιακή υποστήριξη των πορθμειακών ζεύξεων 

Αγιοκάμπου – Γλύφας και Κυμασίου – Σποράδων.  

Η ικανοποίηση των ως άνω παραμέτρων, συνιστά βάση επιλογής, για 

την υλοποίηση, οικονομικότερης, ασφαλέστερης, επιστημονικά 

αποδεκτής και μόνης εφικτής χάραξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 105 

σύγχρονης περιαστικής οδοποιίας.  

Είναι προφανές, ότι η κατασκευή της Κανδηλίας Οδού, δεν 

αντιστρατεύεται την κατασκευή άλλων οδικών έργων στο βόρειο τμήμα του 
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νησιού, απεναντίας θα δημιουργήσει συνθήκες βελτίωσης και 

εκσυγχρονισμού και του παλαιού δικτύου.    

 

ΙΙΙ. ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ 

Το εν λόγω έργο, εντελώς αναγκαίο για την Βόρεια Εύβοια, αποτελεί 

προτεραιότητα έναντι οιουδήποτε άλλου έργου, διότι θέτει πολλές 

προϋποθέσεις για την έξοδο της ευρύτερης περιοχής από την εσωστρέφεια και 

την άμεση πρόοδο και εν γένει δημιουργία ανάπτυξης. Αναλυτικά: 

1. Συντομεύει τον χρόνο πρόσβασης από το βόρειο τμήμα του νησιού πολλές 

την Χαλκίδα και την Αθήνα κατά μία ώρα περίπου και ως εκ τούτου,  

▪ διευκολύνεται η πρόσβαση στο νοσοκομείο του νησιού καθ’ όλη την 

διάρκεια του χρόνου,        120 

▪ δημιουργούνται θεματικοί τουριστικοί στόχοι μεγάλης 

επισκεψιμότητας, πολλές Λίμνη και Προκόπι, 

▪ πολλαπλασιάζεται η επισκεψιμότητα πολλές Αιδηψού και 

δημιουργούνται προϋποθέσεις ανάπτυξης λουτρόπολης διεθνούς 

εμβέλειας, 

▪ διευκολύνονται σημαντικά οι μεταφορές γεωργικών προϊόντων από 

την περιοχή πολλές Ιστιαίας πολλές την Χαλκίδα και την λαχαναγορά 

του Ρέντη, 

2. Δημιουργεί εναλλακτική ζεύξη Βορρά – Νότου του εθνικού δικτύου. 

3. Διευκολύνει την πρόσβαση στα λιμάνια Κυμασίου και Αγιοκάμπου. 

4. Μειώνει δραστικά την κατανάλωση καυσίμων και εξοικονομεί πόρους. 



σελ. 6 από 14 

5. Δημιουργεί ανάπτυξη και ως εκ τούτου νέους ή μεγαλύτερους κύκλους 

εργασιών και δημιουργεί ερείσματα παραμονής κυρίως των νέων στην 

περιοχή. 

6. Δημιουργεί συνθήκες ελέγχου και άμεσης επέμβασης στην εύθραυστη 135 

περιοχή του Κανδηλίου όρους που έχει καεί πολλές φορές κατά το 

παρελθόν και έχει υποστεί καταστροφές εξ’ αιτίας δυσκολίας πρόσβασης. 

 

IV. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Κανδηλίας οδού, κατά πλειοψηφία, 

είναι τα αναφερόμενα στην εκπονηθείσα και εγκριθείσα μελέτη του γραφείου 

Περδικάρη. Για την αρτιότερη λειτουργία του δρόμου, η διάνοιξη του 

προβλέπεται μέχρι τα Πολιτικά και επομένως το συνολικό μήκος των είκοσι 

πέντε χιλιομέτρων αυξάνεται στα τριάντα τρία χιλιόμετρα περίπου. 

Σημαντικό για το χρόνο και το κόστος του έργου είναι το γεγονός ότι κατά τη 

διαδρομή, δεν έχουν αναπτυχθεί κτήρια και εγκαταστάσεις που επιβάλλουν 

αλλαγή χάραξης απ’ αυτήν της μελέτης του 1989.  Παρ’ όλα αυτά απαιτείται 

επανέλεγχος για τη δέσμευση των εκτάσεων όπου πρόκειται να αναπτυχθεί 

το οδικό δίκτυο.  

Το εύρος του προς κατασκευήν δρόμου είναι συνολικά έντεκα και μισό 150 

μέτρα (11,50m), συμπεριλαμβανομένων δύο (2) λωρίδων κυκλοφορίας 

(2x3,75m) , ερεισμάτων και ρείθρων με μπαγκίνα για την προστασία τους.  

Για την κατασκευή της υπόβασης ελήφθη υπ’ όψιν η ποιότητα του 

εδάφους και για τις ασφαλτοστρώσεις, διερευνήθηκαν τα ενδεχόμενα 

κυκλοφοριακά στοιχεία.  
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Η μελέτη, αντιμετωπίζει τα εμφανιζόμενα προβλήματα κατά την 

πορεία της χάραξης και προτείνει τις ανάλογες λύσεις, όπως π.χ. επιχώματα, 

κοιλαδογέφυρες, αναλημματικά τοιχία, ημισήραγγες κλπ. ενώ στη 

χιλιομετρική θέση 41+400, προτείνεται η μοναδική σε όλη την έκταση του 

έργου σήραγγα μήκους  μόλις 212 μέτρων.  

 

V. ΘΕΜΑΤΑ NATURA ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Το όρος Κανδήλιον, από τις δυτικές παρυφές του οποίου πρόκειται να 

διανοιχθεί η Κανδηλία οδός, έχει ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000 με κωδικό 

GR24220010 και είναι χαρακτηρισμένο ως «Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.)» 165 

- (Special Protection Area). Ως εκ τούτου όλες οι δραστηριότητες που 

λαμβάνουν χώρα στην περιοχή αυτή πρέπει και οφείλουν να είναι συμβατές 

με τις διατάξεις του νόμου. Μεταξύ άλλων, πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν οι 

περιορισμοί που αναφέρονται στο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των 

περιοχών NATURA. Ιδιαίτερα: 

• οι προβλέψεις του ν. 1650/1986 περί της προστασίας του περιβάλλοντος,  

• οι προβλέψεις του ν. 3937/2011 περί διατήρησης της βιοποικιλότητας - 

δίκτυα NATURA,  

• οι προβλέψεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ν. 4014/2011,  

• οι προβλέψεις περί αποτελεσματικής ποινικής προστασίας στις 

περιπτώσεις ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος του ν. 

4042/2012,  

• οι προβλέψεις  του ν. 4315/2014 περί ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων και 

εκτέλεσης δρόμων, 
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• οι προβλέψεις του ν. 4685/2020 περί εκσυγχρονισμού της περιβαλλοντικής 180 

νομοθεσίας. 

Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι με το άρθρο 13 του ν. 

4296/2014 αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 6 της υπ` αριθμόν 

49828/12.11.2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση και πλέον «Επιτρέπεται η 

χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας 

(Ζ.Ε.Π.) της ορνιθοπανίδας και των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά 

(Σ.Π.Π.) της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ […]. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και 

περιορισμοί για την υλοποίηση των ανωτέρω αιολικών εγκαταστάσεων 

καθορίζονται στην οικεία απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα 

έργα κατηγορίας Α` του ν. 4014/2011, ή στην απόφαση έγκρισης της ΕΟΑ για 

τα έργα κατηγορίας Β` του ίδιου νόμου.» 

Εφ’ όσον επιτρέπεται, με την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, η 

εγκατάσταση πλήθους ανεμογεννητριών σε συστήματα «Ζωνών Ειδικής 

Προστασίας» όπως είναι το προστατευόμενο όρος Κανδήλιον και έχοντας ως 

γνώμονα το συλλογικό συμφέρον της Βόρειας Εύβοιας όπως αυτό 195 

αποτυπώθηκε τόσο προηγουμένως, όσο και στη Διακήρυξη της Πρωτοβουλίας 

Πολιτών, επισημαίνεται το εφικτό του έργου και η δυνατότητα της άμεσης 

υλοποίησής του: 

• με όσο το δυνατόν ήπιες παρεμβάσεις και ενσωμάτωση των κατασκευών 

στο ορεινό ανάγλυφο,  

• την ελάχιστη δυνατή μείωση της επιφάνειας και την ελάχιστη δυνατή 

διατάραξη της Ζ.Ε.Π.,  

• την απαγόρευση ανέγερσης συνοδών κτιρίων ή κτισμάτων κοντά στον 

άξονα της οδού,  
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στηριζόμενοι σε επιτακτικούς λόγους υπέρτερου γενικού συμφέροντος που 

κατά περίπτωση μπορούν να περιλαμβάνουν λόγους κοινωνικής ή 

οικονομικής φύσεως, ικανοποιώντας έτσι και τις εξαιρέσεις του επιτρέπει 

το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπως αυτές αποτυπώθηκαν 

στις αποφάσεις Santona C-355/90 και Leybucht C-57/89, περί της 

τροποποίησης της απόφασης του χωροταξικού καθορισμού μια ζώνης 210 

Ζ.Ε.Π. όπως είναι το Κανδήλιον όρος. 

Γενική και επιτακτική είναι η απαίτηση των κατοίκων, την οποία 

αμέριστα υποστηρίζουμε κι εμείς, για την σχολαστική τήρηση των κανόνων 

οικολογικής ισορροπίας και σεβασμού στο πανέμορφο αυτό βουνό της 

περιοχής. Στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία απαιτείται 

για την αδειοδότηση της κατασκευής, όχι μόνο πρέπει να ληφθούν υπ’ 

όψιν οι όροι και περιορισμοί του νόμου, αλλά θα πρέπει να καταδειχθεί 

και να επιβεβαιωθεί ο προστατευτικός ρόλος του δρόμου στην ευαίσθητη 

αυτή περιοχή.  Οι δυνατότητες φύλαξης και άμεσης πρόσβασης είναι κάποιες 

από τις υπηρεσίες που μπορούν να θεσπιστούν μέσω της Κανδηλίας οδού για 

την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και 

καταστρεπτικών αυθαίρετων επεμβάσεων.  

 

VI. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Τα στοιχεία που λήφθησαν υπ’ όψιν για την προϋπολογιστική 225 

προσέγγιση του έργου είναι: 

• Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της μελέτης του έργου του έτους 1989 
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• Οι γενικοί συντελεστές αναθεώρησης τιμών, που προκύπτουν από την 

συγκριτική εξέταση κόστους βασικών εργασιών του τότε προϋπολογισμού 

με σημερινές τιμές. 

• Τα σημερινά κόστη αναλόγων αυτοκινητοδρόμων. 

Η πρώτη πρόχειρη προϋπολογιστική προσέγγιση, οδηγεί σε εκτίμηση 

συνόλου καταβαλλόμενου ποσού ύψους εκατόν δέκα εκατομμυρίων ευρώ 

(€110.000.000,00). Στο υπολογισθέν ποσό, έχουν συμπεριληφθεί το εργολαβικό 

όφελος ποσοστού 18%, απρόβλεπτα έξοδα ποσοστού 15% και Φ.Π.Α. ποσοστού 

24%.  

Το ποσό των εκατόν δέκα εκατομμυρίων ευρώ είναι ενδεικτικό για τον 

αρχικό καθορισμό της τάξης μεγέθους και απαιτείται περαιτέρω σύνταξη 

αναλυτικού δελτίου μετά την ολοκλήρωση της τελικής μελέτης.  

 240 

VII. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης του έργου, προτείνεται εκείνη της 

αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω του Ταμείου Συνοχής για 

λόγους αναπτυξιακού προσανατολισμού, κυρίως όμως διότι: 

• Ο μέσος όρος του κατά κεφαλήν εισοδήματος της περιοχής είναι πολύ πιο 

κάτω από το όριο ενεργοποίησης του ευρωπαϊκού μηχανισμού στήριξης 

και επομένως προβλέπεται θετική αντιμετώπιση.  

• Ο δρόμος αποτελεί βασικό τμήμα οδικού δικτύου πρόσβασης σε σημαντικά 

επιβατικά και διαμετακομιστικά λιμάνια (Κυμάσι, Αγιόκαμπος). 

• Ο δρόμος αποτελεί βασικό τμήμα του εθνικού οδικού εναλλακτικού 

δικτύου ζεύξης Βορρά – Νότου, συγκεκριμένα Σχηματαρίου – Πελασγίας 

και μάλιστα με λιγότερα χιλιόμετρα. 
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• Μειώνει την απόσταση του βορείου τμήματος του νησιού και της 

λουτροπόλεως της Αιδηψού, όπου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 

φιλοξενούνται περί τους τριάντα χιλιάδες (30.000) επισκέπτες ημερησίως, 255 

κατά μία (1) ώρα από την πρωτεύουσα Χαλκίδα και άρα από το μοναδικό 

γενικό αξιόπιστο νοσοκομείο του Νομού Ευβοίας το οποίο πρόσφατα 

μεταστεγάστηκε σε νέο κτίριο αυξημένης υποδοχής και νεότερων 

υποδομών.  

Η ως άνω χρηματοδοτική μέθοδος, δε δεσμεύει εθνικούς πόρους. 

Απαιτεί μόνον σοβαρή και συνεχή προσπάθεια των εμπλεκομένων μέχρι 

τελεσφόρησής της, δηλαδή την επί τούτω έκδοση Εταιρικού Συμφώνου για το 

Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) από το Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό και Επενδυτικό 

Ταμείο προς της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.  Παρά ταύτα, αναλόγως των 

περιστάσεων το έργο μπορεί να ενταχθεί και σε άλλα τακτικά ή έκτακτα 

χρηματοδοτικά προγράμματα, τα οποία ισχύουν κατά καιρούς.   

Επίσης, σημαντική τόσο ως προς το χαρακτήρα και την έγκριση του 

έργου, όσο και ως προς τον τρόπο χρηματοδότησής του, είναι η νομοθετική 

εξέλιξη που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο 2021, όπου με το άρθρο 42 του ν. 

4770/2021 καταργήθηκε η εξαίρεση της Εύβοιας από την ένταξή της στην 270 

αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επιβεβαιώνοντας έτσι την 

αυταπόδεικτη νησιωτική της ταυτότητα και εντάσσοντάς την επιτέλους στα 

κίνητρα νήσων. Συγκεκριμένα, όπως αρμοδίως έχει τοποθετηθεί ο εν ενεργεία 

Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης: 

1. Στο πλαίσιο της επανεκκίνησης της οικονομίας μετά τις αρνητικές 

επιπτώσεις της πανδημίας, θεσπίζεται νέα νησιωτική πολιτική που θα 
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στηρίζει τη νησιωτική επιχειρηματικότητα και τη θαλάσσια οικονομία, 

συμπεριλαμβανομένης και της Εύβοιας. 

2. Ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027, η 

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας εντάχθηκε στον προγραμματισμό 

διαβουλεύσεων του Υπουργείου, προκειμένου να διερευνηθούν οι 

ιδιαιτερότητες της περιοχής, λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης που 

δημιουργεί η θάλασσα και τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, 

με στόχο την άρση των ανισοτήτων μεταξύ νησιωτικών περιοχών και 285 

ηπειρωτικής χώρας. 

 

VIII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ & ΑΙΤΗΜΑ 

Η κατασκευή του νέου δρόμου Λίμνης - Πολιτικών, αποτελεί πάγιο και 

διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της βόρειας Εύβοιας, διότι αποτελεί το κλειδί 

της ανάπτυξης για την περιοχή. Καμία άλλη προσπάθεια εξευμενισμού του 

ισχύοντος απηρχαιωμένου οδικού δικτύου του νησιού δεν μπορεί να 

υποκαταστήσει το κύρος, την αξιοπιστία και την ασφάλεια της Κανδηλίας 

Οδού. 

Οι κάτοικοι και φίλοι της Βόρειας Εύβοιας, ζητούμε την αρωγή της 

Διοίκησης και του Περιφερειάρχη, δηλαδή την άμεση ανάληψη ενεργού 

δράσης για την υλοποίηση του χρόνιου αυτού πάνδημου οράματος, την άμεση  

ανάθεση της διενέργειας της επικαιροποίησης ή/και αναμόρφωσης της 

υπάρχουσας μελέτης, είτε με ίδιες δυνάμεις, είτε με πρόσκληση σε εξωτερικό 

συνεργάτη.  300 

Τέλος, ζητούμε τη συνδρομή απάντων όσων προς τους οποίους 

κοινοποιείται το παρόν, να αξιώσουν την άμεση  δρομολόγηση της 
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υλοποίησης του τόσο σημαντικού αυτού έργου και εν τέλει την κατασκευή της 

Κανδηλίας Οδού και τη διασύνδεση Χαλκίδας με τη Βόρεια Εύβοια. 

 

Συνημμένα στην παρούσα υποβάλλονται: 

1. Η δημοσιευθείσα Διακήρυξη της Πρωτοβουλίας Πολιτών Κανδήλιον 

Όραμα, υπογεγραμμένη συμβολικά από εκατό (100) ιδρυτικά μέλη. 

2. Οι τρεις τεχνικές εκθέσεις της Οριστικής Μελέτης Παραλιακής Χάραξης 

Οδού Λίμνης-Χαλκίδος, γραφείου Περδικάρη, έτους 1989, χωρισθείσες ανά 

τμήματα βάση χιλιομετρικής θέσης, κατά σειρά τμημάτων Α, Β και Γ.  

3. Αντίγραφο οριζοντιογραφίας της αποτύπωσης της χάραξης παράλιας 

οδού κατά μήκος της δυτικής ακτής της Εύβοιας, αναπόσπαστο μέρος των 

ανωτέρω, υπό στοιχείο 2, τεχνικών εκθέσεων της Οριστικής Μελέτης.  

4. Δορυφορική αποτύπωση της θέσης και έκτασης της υπό υλοποίησης 315 

Κανδηλίας Οδού, ως ανωτέρω, στην υπό στοιχείο 2 Οριστική Μελέτη, 

αναλύεται. 

5. Πίνακας βαθμού δυσκολίας οδικής χάραξης της Κανδηλίας Οδού σε σχέση 

με το ηπειρωτικό ανάγλυφο. 

6. Σκαρίφημα αποτύπωσης παρόντων χρόνων μετάβασης και συγκριτικό 

υπολογισμό με χρήση της Κανδηλίας Οδού με προορισμό τη Χαλκίδα και 

συγκεκριμένα το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης και το μοναδικό σε 

ολόκληρο το νησί της Εύβοιας. 

7. Σκαρίφημα αποτύπωσης πρότασης διασύνδεσης της Κανδηλίας Οδού με 

τη μεσόγεια ηπειρωτική Εύβοια, το Προκόπι, το Μαντούδι και το Κυμάσι, 

με τον τελικό προορισμό να απέχει κατά δέκα πέντε (15) λεπτά της ώρας 

λιγότερο και τη μέση ταχύτητα ταξιδίου αυξημένη κατά είκοσι πέντε (25) 

χιλιόμετρα ανά ώρα. 
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8. Σκαρίφημα αποτύπωσης πρότασης διασύνδεσης της Κανδηλίας Οδού με 

τον Αγιόκαμπο αποτελώντας εναλλακτικό Εθνικό Οδικό άξονα ζεύξης 330 

Βορράς – Νότου, μειωμένο κατά εβδομήντα (70) περίπου χιλιόμετρα! 

9. Το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 92799/10-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών ως απάντηση σε ερώτηση του Βουλευτή 

Ευβοίας Αθανασίου Ζεμπίλη για την ακαταλληλότητα δημιουργίας 

σήραγγας στην περιοχή Άγιος μήκους 3500 μέτρων, όπου στο τέλος της 

πρώτης σελίδας καταλήγει ότι:  «Σημειωτέον ότι η τεχνική λύση αφορούσε 

σε σήραγγα ~3 χλμ, ήτοι τεχνικό έργο απαγορευτικό υπό τις παρούσες 

συνθήκες». 

Μετά τιμής, 

για τη σύνταξη του παρόντος  

Νίκος Ανέστης  

Δικηγόρος Χαλκίδας 

 

για την επικοινωνία και την εκπροσώπηση, οι κατά τη Διακήρυξη εκπρόσωποι 

της Πρωτοβουλίας Πολιτών για την οδική σύνδεση Πολιτικών - Λίμνης 345 

Ευβοίας με διακριτικό τίτλο «Κανδήλιον Όραμα» 

 

Δημήτρης Στεργίου    Δημήτρης Κατούνης 

     Αρχιτέκτονας                Οικονομολόγος   
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  

ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ – 

ΛΙΜΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ  

με διακριτικό τίτλο 

«ΚανδήλιονΌραμα» 

 

Οι ακολούθως υπογράφοντες έχοντας υπ’ όψη τις εξής παραδοχές: 

1. Η Εύβοια είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και το έκτο 

μεγαλύτερο της Μεσογείου με έκταση 3.654 τ.χλμ. και συνολικό μήκος 

180 χλμ., με πληθυσμό 191.206 σύμφωνα με την απογραφή του 2011.  

2. Η Β. Εύβοια παρουσιάζει μοναδικό φυσικό κάλλος, λόγω γεωγραφικής 

θέσης παρέχει ιδιάζουσες εμπορικές και οικονομικές ευκαιρίες, ενώ τα 

αγροκτηνοτροφικά της προϊόντα θεωρούνται ιδιαίτερης αξίας. 

3. Η Β. Εύβοια επικοινωνεί χερσαία με τη Χαλκίδα και την υπόλοιπη 

ηπειρωτική Ελλάδα με ένα απαρχαιωμένο και επικίνδυνο οδικό δίκτυο 

που δεν εξασφαλίζει τη μετακίνηση των κατοίκων και των επισκεπτών 

της με επαρκή, ασφαλή και εν γένει ικανοποιητικό τρόπο. 

4. Το υπάρχον οδικό δίκτυο έχει δυσανάλογο δημοσιονομικό κόστος 

συντήρησης, οι συνεχείς επισκευές είναι αποσπασματικές και  

ευκαιριακές, ενώ σε σημεία του η οδική σήμανση ενημερώνει τους 

οδηγούς ότι κινούνται σε αυτό με δική τους ευθύνη.  

5. Η συνολική εκτιμητέα υγειονομική, οικονομική και τουριστική 

κατάσταση που επικρατεί στη Βόρεια Εύβοια την καθιστά, συγκριτικά 

με αντίστοιχης δυναμικότητας περιοχές,  υποβαθμισμένη. 
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Α Ν Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ Μ Ε 

την ανάληψη πρωτοβουλίας για την προώθηση και υλοποίηση μιας 

νέας οδικής σύνδεσης Πολιτικών – Λίμνης κατά μήκος της δυτικής ακτής 

της Εύβοιας. 

Η απαξίωση του νομού και ειδικά του βόρειου τμήματός του μας 

οδηγεί να προτάξουμε και να αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία ώστε να 

επιτύχουμε, με τη δημιουργία της σύνδεσης αυτής, μεταξύ άλλων 

αξιοπρεπή διαβίωση, άμεση πρόσβαση σε δομές υγείας, ασφαλή και 

γρήγορη δια-σύνδεση με την ηπειρωτική Ελλάδα, υψηλότερη 

επισκεψιμότητα. 

  Για να αντιστραφεί η παθητική στάση μας απέναντι στα χρόνια 

προβλήματα που μας απασχολούν, αποφασίσαμε να ενώσουμε τις 

δυνάμεις μας και ως ομάδα πολιτών θέτουμε στόχο τη δημιουργία μιας 

ολοκληρωμένης πρότασης για την οδική σύνδεση Πολιτικών – Λίμνης και 

τη διάδοση και προώθησή της και σκοπό την υλοποίησή του από τους 

αρμόδιους δημόσιους φορείς, με βάση τις δυνατότητες που προσφέρει 

σήμερα η τεχνολογία και επιστήμη, ο πρόσφατος νησιωτικός 

χαρακτηρισμός της Εύβοιας, με σεβασμό στις κοινωνικές, ιστορικές, 

πολιτιστικές, και περιβαλλοντικές αξίες και συνθήκες της περιοχής.   

Για την αποτελεσματική λειτουργία της Πρωτοβουλίας Πολιτών  

συγκροτούνται  οι ακόλουθες επιτροπές με συγκεκριμένο αντικείμενο: 

I. Τεχνική Επιτροπή, με αντικείμενο την εν γένει τεχνική επεξεργασία 

της πρότασης,  την εύρεση παλαιάς προϋπάρχουσας μελέτης και 

αξιοποίησης των συμπερασμάτων της, τη σύνταξη νέας (draft), τη 

σύνταξη άτυπου πρόχειρου προϋπολογισμού, με υπεύθυνο το 

Δημήτριο Στεργίου. 
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II. Νομική Επιτροπή, με αντικείμενο τη διερεύνηση του θεσμικού 

πλαισίου, τη διασταύρωση των νομοθετικών και νομολογιακών 

περιορισμών, την επεξεργασία των αιτήσεων – αναφορών προς κάθε 

εμπλεκόμενο φορέα, με υπεύθυνο το Νικόλαο Ανέστη.    

III. Περιβαλλοντική Επιτροπή, με αντικείμενο την προστασία της 

χλωροπανίδας της περιοχής του έργου και  την ανάδειξη τυχόν 

περιορισμών περιβαλλοντικής φύσεως (NATURA), με υπεύθυνο το 

Γεώργιο Καρλή. 

IV. Οικονομική Επιτροπή, με αντικείμενο την οργάνωση και διαχείριση 

των οικονομικής φύσεως ζητημάτων και την υπόδειξη πηγών 

χρηματοδότησης του έργου, με υπεύθυνο το Δημήτριο Κατούνη. 

V. Επιτροπή Ενημέρωσης και Προώθησης, με αντικείμενο την κατά το 

δυνατόν ευρύτερη διάδοση του σκοπού της Πρωτοβουλίας, ώστε να 

γνωστοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ιδίως με τη χρήση μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης και ιστοχώρου, καθώς και η επικοινωνία με κάθε 

δημόσιο, θεσμικό ή μη φορέα που σχετίζεται με τον καταστατικό  

σκοπό, με υπεύθυνη την Κυπαρισσία Ντελκή.  

Η Πρωτοβουλία Πολιτών «ΚανδήλιονΌραμα» επιδιώκει τους 

σκοπούς της με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσον και  με τη συνεχή επαφή 

μεταξύ των μελών και φίλων της. Για το λόγο αυτό δύναται να δημιουργεί 

ιστοχώρο με χρήση του διακριτικού τίτλου της, στην οποία θα αναρτάται 

κάθε πληροφορία σχετική με το έργο και κάθε ενέργεια των διαχειριστών 

που προάγει και συμβάλλει στην ωρίμανση του σκοπού της. Στο τελικό 

στάδιο ωρίμανσης θα διοργανώσει δημόσια επιστημονική ημερίδα με θέμα 

τα ευρήματα και τις προτάσεις της για την οδική σύνδεση Πολιτικών – 

Λίμνης. 

Για την ορθή διαχείριση, τη δημοκρατική συμμετοχή, τη λογοδοσία 

και αειλογία της εφαρμόζονται τα κάτωθι: 
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• Εκπροσωπείται από τους Δημήτριο Κατούνη και Δημήτριο Στεργίου οι 

οποίοι ατομικά ή/και από κοινού μπορούν να εκπροσωπούν την 

Πρωτοβουλία ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής και υπηρεσίας. 

• Ορίζεται ως αποφασιστικό όργανο η Συντονιστική Επιτροπή που 

αποτελείται από τον υπεύθυνο κάθε Επιτροπής και τους δύο 

προαναφερθέντες εκπροσώπους της Πρωτοβουλίας. 

• Οι συμμετέχοντες οφείλουν να παρίστανται στις συνεδριάσεις και να 

συμβάλλουν με κάθε τρόπο στο μέτρο του δυνατού στην κάλυψη των 

πάσης φύσεως αναγκών που προκύπτουν από τη δράση των οργάνων.  

• Οι συμμετέχοντες οφείλουν να γνωστοποιούν στην Επιτροπή 

Ενημέρωσης και Προώθησης τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας, τα 

οποία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς 

ενημέρωσης και προώθησης των δράσεων και ενεργειών της 

Πρωτοβουλίας. 

• Η Συντονιστική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να απεμπλέκει και να 

απεμπολεί τους συμμετέχοντες που ενεργούν με τρόπο που 

αντιστρατεύεται το σκοπό της Πρωτοβουλίας ή δημοσιεύουν απόψεις 

αντίθετες με τους σκοπούς της, ή εκφράζονται με τρόπο ανεπίτρεπτο, 

απαξιωτικό ή υβριστικό. 

Τα ιδρυτικά μέλη καλούν όλες και όλους που επιθυμούν την 

υποστήριξη και υλοποίηση του έργου να ενώσουν τις φωνές και τις 

δυνάμεις τους για τη δημιουργία της Κανδηλίας Οδού, ενός έργου 

πολλαπλά ωφέλιμου για τους κατοίκους ολόκληρης της Εύβοιας.   

Για την επικοινωνία, εκδήλωση ενδιαφέροντος και συμμετοχή: 

kandilionorama@gmail.com 

Χαλκίδα, Απρίλιος 2021 

Τα ιδρυτικά μέλη 

mailto:kandilionorama@gmail.com
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α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΑΓΑΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 

2 ΑΓΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 

3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Ο.Τ.Ε. 

4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΖΩΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 

6 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

7 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 

8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 

9 ΑΝΔΡΙΚΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΑΝΔΡΕΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

10 ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΦΩΚΙΩΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

11 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 

12 ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

13 ΑΡΓΥΡΙΟΥ π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΕΡΕΑΣ 

14 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

15 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 

16 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 

17 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 

18 ΓΑΓΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

19 ΓΕΡΑΛΕΞΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΦΑΡΟΦΥΛΑΞ 

20 ΓΙΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ 

21 ΓΙΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΣ 

22 ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

23 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

24 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 

25 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 

26 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

27 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

28 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

29 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 

30 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 

31 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

32 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 

33 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ 

34 ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 

35 ΔΑΝΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 

36 ΔΑΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 

37 ΔΕΡΜΕΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 

38 ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ 

39 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΣ 

40 ΖΑΛΩΝΗ - ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΙΗΤΡΙΑ 

41 ΖΑΛΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ 

42 ΖΑΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

43 ΖΑΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 
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44 ΖΕΡΒΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ – ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ 

45 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 

46 ΚΑΡΑΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ 

47 ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 

48 ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΟΣ 

49 ΚΑΡΑΤΣΙΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 

50 ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

51 ΚΑΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 

52 ΚΖΟΥΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

53 ΚΟΓΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

54 ΚΟΓΙΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

55 ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

56 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

57 ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

58 ΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΛΙΕΑΣ 

59 ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ 

60 ΚΟΥΤΡΟΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΓΡΟΤΗΣ 

61 ΛΕΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

62 ΜΑΓΟΥΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 

63 ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 

64 ΜΑΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

65 ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ 

66 ΜΑΣΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 

67 ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

68 ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 

69 ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 

70 ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ 

71 ΜΠΑΣΑΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΛΟΥΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 

72 ΜΠΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 

73 ΜΠΕΣΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 

74 ΝΓΚΕΛΑΣ π. ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΕΡΕΑΣ 

75 ΝΤΕΛΚΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ - ΕΚΠ/ΚΟΣ 

76 ΠΑΛΗΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

77 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

78 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΩ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

79 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

80 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 

81 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΥΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

82 ΡΑΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 

83 ΣΓΟΥΝΤΖΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 

84 ΣΕΛΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 

85 ΣΕΛΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

86 ΣΕΛΙΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

87 ΣΙΔΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 



σελ. 7 από 7 

88 ΣΤΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ 

89 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ 

90 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 

91 ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ 

92 ΣΤΡΑΦΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

93 ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

94 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

95 ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΗΝΑ ΙΑΤΡΟΣ 

96 ΤΣΟΥΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 

97 ΦΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗΣ 

98 ΧΡΑΠΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ 

99 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

100 ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ13) ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 19 ΣΥΓΚ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ταχ. Κωδ. : 10178 Αθήνα
Πληροφορίες : Π. Θεοδωροπούλου
Τηλέφωνο : 210-6462054
e-mail : ptheodoropoulou@dmeo.gr

ΘΕΜΑ : Η Ερώτηση 1327/02-11-2020 του βουλευτή κ. Αθανασίου Γ. Ζεμπίλη

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 1327/02-11-2020 Ερώτησης του βουλευτή κ. Αθανασίου 
Γ. Ζεμπίλη, σας πληροφορούμε τα εξής:

Στην Υπηρεσία μας βρίσκονται σε εξέλιξη τρεις (3) συμβάσεις μελετών, σχετικές με την 
Ε.Ο. 77 (Χαλκίδα – Αιδηψός) και δη του τμήματος από τα Ψαχνά μέχρι το Πευκί, σε διάφορα 
στάδια ωριμότητας.

1) Τμήμα 8+000 ÷ 20+000 (περιοχή του Αγ. Ιωάννη Ρώσου) (αναφερόμενο ως τμήμα Β στην 
Ερώτηση)

Ανάδοχος: 1. «Γραφείο Α. ΠΡΕΖΑ - Σ. ΠΗΛΙΤΣΗΣ - Δ. ΤΟΛΗΣ και Συν/τες - Τεχνική Ομάς Μελετών ΕΕ»
2. «GEOPLAN ΕΠΕ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ»
3. «ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΑΡΑΤΟΣ - ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ» ΕΠΕ
4. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
6. ΑΡΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Με τη με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/οικ/6084/10-08-2007 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  
ανατέθηκε η υπόψη μελέτη, με προεκτιμηθείσα αμοιβή 1.369.469,96 € (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ), η οποία διαμορφώθηκε μετά την έκπτωση του αναδόχου σε 1.095.940,25 €, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το τεχνικό αντικείμενο της σύμβασης αφορά στη μελέτη δίΐχνης αρτηρίας, μήκους 
~7,5χλμ. Περιλαμβάνει μεγάλα τεχνικά έργα, με κυριότερα μία σήραγγα ~3.600μ., 5 cut-cover 
συνολικού μήκους ~430μ. και 2 κοιλαδογέφυρες συνολικού μήκους ~220 μ. Με την με αρ. πρωτ. 
Α.Π.οικ.169275/08-07-2013 Απόφαση Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, 
εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικού Όροι, με ισχύ έως 08-07-2023. Ο προϋπολογισμός του έργου 
προεκτιμάται σε 100,0 εκ. € (με Φ.Π.Α., εργολαβικό όφελος, απρόβλεπτα).

Εκκρεμεί να προωθηθεί τακτοποιητικός Σ.Π., ώστε να εγκριθεί και παραληφθεί το 
εκτελεσμένο αντικείμενο και προωθείται η λύση της σύμβασης καθόσον το σχήμα λόγω 
πτωχεύσεων, συνταξιοδοτήσεων και θανάτου μελών του, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί 
στην ολοκλήρωση της μελέτης και ήδη έχουν δοθεί οδηγίες από τον Γ.Δ.Σ.Υ. για τη «λύση» της 
σύμβασης με το με αρ. πρωτ. ΕΞ.2867/28-08-2020 έγγραφο. Σημειωτέον ότι η τεχνική λύση 
αφορούσε σε σήραγγα ~3 χλμ, ήτοι τεχνικό έργο απαγορευτικό υπό τις παρούσες συνθήκες.

user

user
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Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της σύμβασης (λύση αυτής) είναι έξι μήνες.
Εκπονηθέντα στάδια μελετών σύμβασης
Σύνταξη τοπογραφικών υποβάθρων σε κλίμακα 1:500 με αποτύπωση των ζωνών του συνόλου 
των έργων
Προμελέτη Οδοποιίας Αρτηρίας (έγκριση: ΔΜΕΟ/οικ/718/18-2-2014)
Πρώτο στάδιο μελέτης της σήραγγας
Οριστική Γεωλογική Μελέτη (έγκριση: Δ.Ο.Υ./ο/1584/21-03-2016)
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) (έγκριση: οικ.169275/8-7-2013)
Προμελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων που αφορά στη σήραγγα (έγκριση: ΔΜΕΟ/οικ/1273/21-3-2014)
Προμελέτη Υδραυλικών Έργων (οχετών, εσωτερικό σήραγγας κ.λπ. )
Υπολειπόμενα στάδια μελετών σύμβασης
Οριστική μελέτη Οδοποιίας
Οριστική Υδραυλική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης 
Προμελέτη οχετών
Σύνταξη ΦΑΥ- ΣΑΥ
Μελέτη Σήμανσης - Ασφάλισης
Κτηματολογικοί πίνακες και διαγράμματα αναλογισμού
Οριστική μελέτη Φωτισμού Ισόπεδων Κόμβων
Υπολειπόμενα στάδια μελετών, απαιτούμενα για τη δημοπράτηση του έργου
Δεύτερο στάδιο μελέτης της σήραγγας
Οριστικές μελέτες Τεχνικών Έργων
Οριστική μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων

2) Τμήμα 27+000 ÷ Είσοδος Αγ. Άννας (αναφερόμενο ως τμήμα Γ στην Ερώτηση)

Ανάδοχος: 1. «ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.(Ν. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.)»
2. «ΦΑΝΑΡΑΣ Κ. – ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ Π.& ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. (ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒ. ΜΗΧ.»
3. «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.»
4. «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
5. «NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε.Μ.»
6. ΠΑΡΑΣΧΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7. ΚΟΖΑΡΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
8. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Mε τη με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/οικ./9254/11-12-2007 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
ανατέθηκε η υπόψη μελέτη, με προεκτιμηθείσα αμοιβή 1.313.612,83€ (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ), η οποία διαμορφώθηκε μετά την έκπτωση του αναδόχου σε 1.050.894,95€, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το τεχνικό αντικείμενο της σύμβασης αφορά στη μελέτη δίΐχνης αρτηρίας, μήκους 21χλμ. 
Με την με αρ. πρωτ. Α.Π. 197132/11-03-2011 Κ.Υ.Α., εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικού Όροι, με 
ισχύ έως 31-12-2020. Ο προϋπολογισμός του έργου προεκτιμάται σε 40,0 εκ. € (με Φ.Π.Α., 
εργολαβικό όφελος, απρόβλεπτα).

Έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου, πλην της μελέτης 
ενός Τεχνικού Έργου στη Χ.Θ.41+000, το οποίο στον ΦτΕ αναφέρεται ως γέφυρα με άνοιγμα 
L=35μ. και στην έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων προέκυψε ως γέφυρα με L=60μ. 
Επιπλέον, με βάση τον εγκεκριμένο Κυκλοφοριακό Σχεδιασμό, απαιτούνται επιπροσθέτως 4 
Κάτω Διαβάσεις και 1 Άνω Διάβαση τεχνικών έργων, οι στατικές μελέτες των οποίων δεν έχουν 
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εκπονηθεί. Σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες του Γ.Δ.Σ.Υ., που αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. 
ΕΞ.2867/28-08-2020 έγγραφο, προωθείται λύση της σύμβασης.

Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της σύμβασης (λύση αυτής) είναι έξι μήνες.
Εκπονηθέντα στάδια μελετών σύμβασης
Σύνταξη τοπογραφικών υποβάθρων σε κλίμακα 1:500 με αποτύπωση των ζωνών του συνόλου 
των έργων.
Προμελέτη Οδοποιίας (έγκριση: ΔΜΕΟ/2811/04-05-2009)
Κυκλοφοριακός σχεδιασμός μελέτης (έγκριση: ΔΜΕΟ/ο/4727/27-07-2009)
Προμελέτη κόμβων (έγκριση: ΔΜΕΟ/3668/24-08-2009)
Προκαταρκτική επεξεργασία γέφυρας του π. Νηλέα (έγκριση: ΔΜΕΟ/4253πε/30-04-2010)
Γεωτεχνικές Έρευνες (έγκριση: ΔΜΕΟ/623/δ/64/13-11-2009)
Οριστική Γεωλογική μελέτη και Γεωτεχνικές αξιολογήσεις (έγκριση: ΔΜΕΟ/4451/δ/544/13-11-
2009)
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (έγκριση: 197132/11-03-2011)
Οριστική μελέτη Οδοποιίας και κόμβων (έγκριση: ΔΜΕΟ/1292/28-06-2012)
Προμελέτη οχετών (έγκριση: Δ.Ο.Υ./οικ/627/05-02-2015)
Οριστική μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης (έγκριση: Δ.Ο.Υ./6340/01-07-2016)
Οριστική μελέτη Αποχέτευσης – Αποστράγγισης (έγκριση: Δ.Ο.Υ./460/23-01-2015)
Οριστικές μελέτες Ηλεκτροφωτισμού κόμβων (έγκριση: Δ.Ο.Υ./5830/22-12-2015)
Κτηματολόγιο (έγκριση: 8371/13-01-2017)
Υπολειπόμενα στάδια μελετών σύμβασης
-
Υπολειπόμενα στάδια μελετών, απαιτούμενα για τη δημοπράτηση του έργου
Οριστικές μελέτες Τεχνικών Έργων

3) Τμήμα Έξοδος Αγ. Άννας ÷ Πευκί (αναφερόμενο ως τμήμα Ε στην Ερώτηση)

Ανάδοχος: 1. ADT ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ
2. ΕΜΒΕΛΕΙΑ Α.Ε.

Mε τη με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/οικ./9255/11-12-2007 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
ανατέθηκε η υπόψη μελέτη, με προεκτιμηθείσα αμοιβή 2.226.334,49 € (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ), η οποία διαμορφώθηκε μετά την έκπτωση του αναδόχου σε 1.795.989,65 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Με τη με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/οικ/6370/13-12-2010 Απόφαση του Υπουργού Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 926.336,54 € για την κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης του 1ου 
ΣΠ και της 1ης ΣΣ της υπόψη μελέτης και η αμοιβή διαμορφώθηκε σε 2.722.326,19 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Με την από 28-7-2014 Απόφαση 3412/2014 του τμήματος Επταμελούς Σύνθεσης του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναθεωρήθηκε η με αρ. 2954/2014 προηγούμενη απορριπτική απόφασή 
του για τη σύναψη της συμπληρωματικής σύμβασης σε εφαρμογή του εγκεκριμένου 1ου Σ.Π. της 
μελέτης και κατέστη δυνατή η σύναψη της 1ης Σ.Σ. για την ολοκλήρωση του συνόλου των 
μελετών του έργου (συμβατικών εναπομενουσών και συμπληρωματικών).

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, συνολικού ποσού 926.336,54 €, ήτοι 731.339,00 € για 
εργασίες και 194.997,54 € για Φ.Π.Α., υπεγράφη την 10-12-2014.



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5faa47f01c45f9e1a2333657 στις 10/11/20 10:22
4

Το τεχνικό αντικείμενο της σύμβασης αφορά στη μελέτη δίΐχνης αρτηρίας, μήκους 29χλμ. 
Περιλαμβάνει δεκαεπτά τεχνικά έργα (13 γέφυρες, 1 άνω διάβαση, 3 κάτω διαβάσεις και 1 
σήραγγα). Με την με αρ. πρωτ. Α.Π.οικ.131565/20-10-2010 Κ.Υ.Α., εγκρίθηκαν οι 
Περιβαλλοντικού Όροι, με ισχύ έως 31-12-2020. Ο προϋπολογισμός του έργου προεκτιμάται σε 
100,0 εκ. € (με Φ.Π.Α., εργολαβικό όφελος, απρόβλεπτα).

Σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες του Γ.Δ.Σ.Υ., που αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. 
ΕΞ.2867/28-08-2020 έγγραφο, προωθείται η ολοκλήρωση της σύμβασης, βάσει του 
εγκεκριμένου Σ.Π..

Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της σύμβασης είναι έξι μήνες.
Εκπονηθέντα στάδια μελετών σύμβασης
Σύνταξη τοπογραφικών υποβάθρων σε κλίμακα 1:500 με αποτύπωση των ζωνών του συνόλου 
των έργων. 
Κυκλοφοριακός σχεδιασμός των κόμβων (έγκριση:  ΔΜΕΟ/ο/2752/ε/350/29-04-2009)
Προμελέτη Οδοποιίας (έγκριση:  ΔΜΕΟ/οικ/5241/01-09-2009)
Προμελέτη κόμβων (έγκριση:  ΔΜΕΟ/ο/1842/10-05-2011)
Γεωτεχνικές Μελέτες (έγκριση:  ΔΜΕΟ/2227πε/07-11-2016)
Οριστική Γεωλογική μελέτη και Γεωτεχνικές αξιολογήσεις (έγκριση:  ΔΜΕΟ/2227πε/07-11-2016)
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (έγκριση: 131565/20-10-2010)
Προκαταρκτική μελέτη ισόπεδων κόμβων Σ.Σ. (έγκριση:  Δ.Ο.Υ./4295πε/18-06-2018)
Στατικές μελέτες τριών κάτω διαβάσεων (έγκριση:  Δ.Ο.Υ./οικ/2897/28-05-2019)
Στατικές μελέτες δεκατεσσάρων μεγάλων τεχνικών (έγκριση: Δ.Ο.Υ./4118/17/07-06-2019)
Προμελέτη ισόπεδων κόμβων Σ.Σ. (έγκριση:  Δ.Ο.Υ./6646πε/11-06-2019)
Προκαταρκτική μελέτη σήραγγας
Οριστική μελέτη Οδοποιίας και κόμβων 
Προμελέτη οχετών
Οριστική μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης 
Οριστική μελέτη Αποχέτευσης – Αποστράγγισης 
Οριστικές μελέτες Ηλεκτροφωτισμού κόμβων
Υπολειπόμενα στάδια μελετών σύμβασης
Κτηματολογικοί πίνακες και διαγράμματα αναλογισμού
Υπολειπόμενα στάδια μελετών, απαιτούμενα για τη δημοπράτηση του έργου
Οριστικές μελέτες Τεχνικών Έργων

Επίσης, με τη με αρ. πρωτ. Δ.Ο.Υ./1913 π.ε./26-02-2019 Απόφαση, εγκρίθηκε η οριστική 
παραλαβή παλαιότερης σύμβασης με τίτλο «Συμπληρωματικές μελέτες βελτίωσης κατά 
τμήματα της ΕΟ77 Χαλκίδα – Ψαχνά – Ιστιαία – Αιδηψός – Λ. Αιδηψού», η οποία 
υπογράφηκε την 25-07-2000 σε εκτέλεση της ΔΜΕΟ/α/οικ/939/30-03-2000 Απόφασης 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία ορίστηκε Δ/νουσα Υπηρεσία η Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας  
Στερεάς Ελλάδας. Η εν λόγω μελέτη αφορούσε στο τμήμα 0+000 ÷ 8+000 (αναφερόμενο ως 
τμήμα Α στην Ερώτηση).

Εκπονηθέντα στάδια μελετών σύμβασης
Αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας (έγκριση: ΔΜΕΟ/α/ο/1968/10-10-2002)
Προκαταρκτική μελέτη ισόπεδων κόμβων (έγκριση: ΔΜΕΟ/3000/ε/389/25-04-2007)
Προμελέτη οδοποιίας για το τμήμα 0+000 έως 7+753 (έγκριση: ΔΜΕΟ/ο/960/24-02-2012)
Μελέτη επίγειας τοπογραφικής αποτύπωσης (έγκριση: ΔΜΕΟ/445/23-11-2010)
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Μελέτη Γεωλογικής Αναγνώρισης (έγκριση: ΔΜΕΟ/α/ο/1968/10-10-2002)
Οριστική Γεωλογική Μελέτη (έγκριση: ΔΜΕΟ/2636/δ/231/06-02-2008)
Μελέτη προέγκρισης χωροθέτησης (έγκριση: 106191/26-11-2001)
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (έγκριση: 195823/31-01-2011)
Προκαταρκτικές μελέτες τεχνικών έργων (έγκριση για συμβατική τακτοποίηση: ΔΜΕΟ/οικ/ 
1867/05-05-2014)
Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες (έγκριση: ΔΜΕΟ/2636/δ/231/06-02-2008)
Προκαταρκτική μελέτη υδραυλικών έργων (έγκριση: ΔΜΕΟ/ο/3522/10-05-2007)

Συμπληρώνουμε ότι, όσον αφορά στον οδικό άξονα Βόρειας – Νότιας Εύβοιας (Αιδηψός-
Πευκί-Χαλκίδα-Λέπουρα-Μαρμάρι), πέραν του έργου «Βελτίωση της οδού Παράκαμψης 
Χαλκίδας (τμήμα: Ν. Λάμψακος – Ψαχνά)» και Παράκαμψη Ψαχνών, τα οποία προωθούνται για 
δημοπράτηση και των οδικών τμημάτων Παράκαμψη Βασιλικού και Αμαρύνθου, που έχουν 
ωριμότητα από πλευράς μελετών, έχει συνταχθεί Τεχνικό Δελτίο Έργου για χρηματοδότηση 
ύψους 22.000.000€ για τους οδικούς άξονες Βόρειας και Νότιας Εύβοιας, που απεστάλει με το 
Δ.Ο.Υ./6283/05-12-2019 έγγραφο στην αρμόδια Δ/νση για σχετικές ενέργειες ένταξης στο ΠΔΕ 
2020.

Πιο συγκεκριμένα, το φυσικό αντικείμενο του έργου χωρίζεται σε (4) υποέργα, τα οποία 
αφορούν στη μελέτη των μη αναβαθμισμένων ή ώριμων μελετητικά τμημάτων, μήκους 123χλμ 
περίπου στους οδικούς άξονες της Βόρειας και Νότιας Εύβοιας, ήτοι Ε.Ο. 77 «Χαλκίδα – Ιστιαία 
– Αιδηψός» και Ε.Ο. 44 «Χαλκίδα – Αλιβέρι – Λέπουρα – Κάρυστος» αντίστοιχα. Συγκεκριμένα:

1ο Υποέργο:
«Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο.77 στο τμήμα: Tέλος Παράκαμψης Ψαχνών – έως περιοχή 

Προκοπίου», μήκους 28χλμ περίπου. Στο υπόψη υποέργο, θα μελετηθεί λειτουργική και 
ασφαλής λύση μειωμένων γεωμετρικών χαρακτηριστικών χωρίς σήραγγα, της 
προαναφερθείσας σύμβασης, τμήμα 8+000 έως 20+000.

(Σημειώνεται ότι τα υπόλοιπα υποέργα (2ο, 3ο και 4ο) αφορούν στην Ε.Ο. 44).

Εσωτερική διανομή:
1. Φ. Κοινοβ. Ελέγχου
2. Σ.Α. 11
3. Σ.Α. 26
4. Σ.Α. 27

Ο ΑΝΑΠΛ.  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δ.Ο.Υ.

Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Πολ. Μηχ. Με Α’ β.
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