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Λαμία, 20 Ιουνίου 2022

Δημοπρατήθηκε η συνέχιση του έργου
Ραπταίοι - Ν. Στύρα – Στύρα
Έργο προϋπολογισμού 12.000.000 €

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει ότι -μετά την εξασφάλιση της αναγκαίας
χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση των εργασιών στο νότιο οδικό άξονα της Εύβοιας-
ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες και σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022,
δημοπρατήθηκε το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΥ ΡΑΠΤΑΙΟΙ - Ν. ΣΤΥΡΑ - ΣΤΥΡΑ
(Χ.Θ. 9+150 ΕΩΣ Χ.Θ. 16+499,33)», προϋπολογισμού 12.000.000 € (με ΦΠΑ).

Επισημαίνεται ότι το συνολικό οδικό έργο προβλέπει την κατασκευή τμήματος μήκους 16,5
χλμ. της Επαρχιακής Οδού Λέπουρα – Κάρυστος με νέα χάραξη, προκειμένου να βελτιωθούν
τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της υφιστάμενης οδού και να παρακαμφθούν τα χωριά Στύρα
και Κάψαλα, όπου εντοπίζονται κυκλοφοριακά προβλήματα.

Το αρχικό έργο δημοπρατήθηκε το 2005, αλλά δεν ολοκληρώθηκε, λόγω της αδυναμίας των
διαδοχικών αναδόχων, αλλά και λόγω γεωλογικών, ιδιοκτησιακών, αρχαιολογικών και άλλων
προβλημάτων. Προκειμένου να αποπερατωθεί, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προχώρησε τις
απαιτούμενες και χρονοβόρες τροποποιήσεις, ενώ κρίθηκε αναγκαίο να αυξηθεί ο
εγκεκριμένος προϋπολογισμός του συνολικού έργου από 16.182.072,25 € σε 24.882.072,23 €.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός κατέθεσε το σχετικό αίτημα, το οποίο έγινε
αποδεκτό. Συγκεκριμένα, με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη
Τσακίρη, εντάχθηκε στη ΣΑΕΠ 056/2 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2022, το
έργο:
«Συνέχιση του έργου Οδός Ραπταίοι - Ν. Στύρα - Στύρα (Χ.Θ 0+000 έως Χ.Θ 16+499,33)»,
με αυξημένο προϋπολογισμό ύψους 24.882.072,23 €.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας, έχοντας ήδη
ολοκληρώσει τις απαραίτητες προσαρμογές στις μελέτες και την εξασφάλιση των
αδειοδοτήσεων, προχώρησε σήμερα στη δημοσίευση του διαγωνισμού για την κατασκευή του
νότιου τμήματος του συνολικού έργου, που είναι η ολοκλήρωση της νέας χάραξης οδοποιίας
(παράκαμψη οδού Τσακαίων -Ν. Στύρων-Στύρων), λίγο πριν την είσοδο στα Στύρα έως την
έξοδο προς την Επαρχιακή οδό Λεπούρων-Καρύστου και την διασταύρωση προς Πόρτο Λάφια,
από τη χ.θ. 9+150 (Κόμβος Στύρων) έως τη χ.θ. 16+499,33, μήκους 7,3 χιλιομέτρων.

«Κληθήκαμε να λύσουμε έναν δυσεπίλυτο γρίφο, ο οποίος καθυστερούσε από το 2005 ένα
έργο ιδιαίτερα σημαντικό για την προσβασιμότητα και την ανάπτυξη της νότιας Εύβοιας.
Λύσαμε ζητήματα αδειοδοτήσεων, εγκρίσεων, μελετών, αλλά και απαλλοτριώσεων και
εξασφαλίσαμε νέους πόρους.

»Είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να ανακοινώσουμε την εκ νέου δημοπράτηση του
νότιου οδικού τμήματος, προϋπολογισμού 12 εκατομμυρίων ευρώ. Επιταχύνουμε για να
παραδώσουμε το τόσο σημαντικό αυτό έργο», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Φάνης Σπανός.



Ακολούθως, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης δήλωσε: «Η δημοπράτηση
του “βασανισμένου” έργου, που θα συνδέσει τα Στύρα με το Πόρτο Λάφια μέσα από ένα
σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο, φέρνει επιτέλους την Καρυστία μας πιο κοντά στην
υπόλοιπη Εύβοια και εκπληρώνει μια υπόσχεση της Πολιτείας την οποία δικαιούντο όλα αυτά
τα χρόνια οι συμπολίτες μας.

»Οι ατυχίες και τα πολλά εμπόδια του έργου αυτού, δεν μας απέσπασαν ούτε στιγμή την
προσοχή και την αποφασιστικότητα μας για την ολοκλήρωση του με κάθε κόστος, και έτσι
σήμερα είμαστε κοντά σε ένα σπουδαίο βήμα πριν το επόμενο για την υλοποίηση του».


