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Νέο οδικό έργο στη Φθιώτιδα

προϋπολογισμού 2.000.000€

Έργο προϋπολογισμού 2.000.000 € χρηματοδότησε από το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων, δημοπράτησε και συμβασιοποίησε η Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας. Αντικείμενο του έργου είναι βελτίωση της οδικής ασφάλειας 

στην οδό που ενώνει την Εθνική οδό Αθήνα – Θεσσαλονίκη με την Παλαιά 

Εθνική Οδό. 

Το έργο προβλέπει την πλήρη ανακατασκευή  του οδοστρώματος. Οι εργασίες 

αφορούν κυρίως το τμήμα από κόμβο εισόδου Λαμίας (Ξηριώτισσα) έως τον 

κόμβο του Σανατόριου καθώς και το τμήμα από τον κόμβο του Σανατόριου 

μέχρι την είσοδο του Νοσοκομείου.

Πιο αναλυτικά, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στα τμήματα:

 Από την είσοδο του Νοσοκομείου έως τον κόμβο του Σανατόριου, σε μήκος 400 

μέτρων.

 Από τον κόμβο του Σανατόριου και προς την κάθοδο (μέχρι τη στροφή όπου υπάρχει 

παλαιό ασφαλτικό), σε μήκος περίπου 500 μέτρων.

 Από το πέρας του αντιολισθηρού ασφαλτικού μέχρι τον κόμβο προς Γαλανέϊκα, σε 

μήκος περίπου 1900 μέτρων.

 Από τον παραπάνω κόμβο μέχρι τον κόμβο της Ξηριώτισσας, σε μήκος περίπου 2500 

μέτρων.

Επίσης, θα τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας όπου είναι απαραίτητο και θα 

γίνουν εργασίες διαγράμμισης των τμημάτων που θα ασφαλτοστρωθούν. 

Ανάλογες παρεμβάσεις θα γίνουν και σε αλλά τμήματα που  θα υποδειχθούν 

από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας.

 



Μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, ο Περιφερειάρχης 

Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Προχωρούμε στην εκτέλεση ενός 

ακόμη αναγκαίου οδικού έργου στη Φθιώτιδα με στόχο τη βελτίωση της 

οδικής ασφάλειας στην οδό που ενώνει την Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης με 

την παλαιά Εθνική Οδό. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ, το 

οποίο έρχεται να εξαλείψει φθορές και επικίνδυνα σημεία ενός κομβικού 

σημείου του οδικού μας δικτύου με ιδιαίτερα μεγάλες διελεύσεις».

Ακολούθως, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας Θανάσης Καρακάντζας 

δήλωσε: «Προτεραιότητά μας είναι οι πολίτες και αυτό μπορεί να το 

διαπιστώσει ο καθένας που παρακολουθεί βήμα βήμα τα έργα της Περιφέρειας 

να υλοποιούνται. Αυτή τη φορά προχωράει ένα έργο σημαντικό και επίκαιρο, 

που βελτιώνει την ασφάλεια και την πρόσβαση μεταξύ κύριων οδικών αξόνων 

που διέρχονται από την Φθιώτιδα και τη σύνδεση αυτών με το Γενικό 

Νοσοκομείο Λαμίας».


