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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολοκληρώθηκαν οι µελέτες και συντάσσονται τα τεύχη δηµοπράτησης για
τον διαγωνισµό κατασκευής του έργου «Παράκαµψη Χαλκίδας» από Νέα
Λάµψακο µέχρι Ψαχνά, προϋπολογισµού 160.000.000 €

Με µελέτες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Υπουργείου Υποδοµών
ολοκληρώθηκε το µελετητικό στάδιο του οδικού έργου «Παράκαµψη Χαλκίδας» και
προχωρά η σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης του έργου, προκειµένου να υπάρχει
πλήρης ωριµότητα για τη χρηµατοδότηση και την κατασκευή του.
Πρόκειται για την οδική αρτηρία που ξεκινάει λίγο πριν τον κόµβο της Νέας
Λαµψάκου, στη σηµερινή χάραξη του δρόµου Χαλκίδα-Αλιβέρι-Λέπουρα και
παρακάµπτοντας ανατολικά την πόλη της Χαλκίδας, σε νέα χάραξη, καταλήγει στα
Ψαχνά, όπου συναντά τον Βόρειο Άξονα της Εύβοιας (Χαλκίδα – Ιστιαία – Λουτρά
Αιδηψού).
Το συνολικό µήκος της παράκαµψης είναι 16,6 χιλιόµετρα, µε προδιαγραφές
σύγχρονου αυτοκινητόδροµου και µελέτη έξι ανισόπεδων κόµβων στην Λάµψακο,
στα ∆ύο ∆έντρα, στο Νότιο ηµικόµβο Αλιβερίου, στον Βόρειο ηµικόµβο Αλιβερίου,
στην Χαραυγή και στον Βατώντα.

«Προχωρούµε στην πλήρη ωρίµανση του έργου της παράκαµψης Χαλκίδας»
επισηµαίνει το Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς. «Το οδικό
δίκτυο της Εύβοιας, βρισκόταν και βρίσκεται στις πρώτες προτεραιότητές µας ως
Περιφερειακή Αρχή. Γι΄αυτό από την πλευρά µας ως Περιφέρεια έχουµε επισπεύσει
την ολοκλήρωση των µελετών που έχουµε στο πρόγραµµά µας και παράλληλα
έχουµε κάνει διαρκείς παρεµβάσεις προς την κεντρική ηγεσία και στο Υπουργείο
Υποδοµών προκειµένου και από τις αρµόδιες υπηρεσίες να ολοκληρωθούν οι
αντίστοιχες µελέτες.
Σήµερα έχουµε, αφενός ένα ολοκληρωµένο στάδιο µελετών για την παράκαµψη
Χαλκίδας και αφετέρου προχωρούµε και στο επόµενο βήµα, δηλαδή στην σύνταξη
των τευχών δηµοπράτησης, που γίνονται από το Υπουργείο Υποδοµών, σύµφωνα µε
έγγραφη διαβεβαίωσή του. ∆ιαµορφώνουµε δηλαδή συνθήκες πλήρους ωριµότητας
και ετοιµότητας για να χρηµατοδοτηθεί και να προκηρυχθεί η κατασκευή του οδικού
άξονα, που ο προϋπολογισµός του φτάνει τα 160 εκ. €.
Προφανώς λοιπόν δροµολογούµε ένα πολύ µεγάλο έργο στην Εύβοια, ένα έργο που
συνδέει το Βόρειο µε τον Νότιο Άξονα, παρακάµπτοντας την πόλη της Χαλκίδας, µια
σηµαντική και αναγκαία παρέµβαση για να αποκτήσει η Εύβοια σύγχρονο και
ασφαλές οδικό δίκτυο, που θα συµβάλλει στην βελτίωση των κυκλοφοριακών
συνθηκών, στην τόνωση του τουρισµού και στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων της
περιοχής»

