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Γραφείο Περιφερειάρχη 
 
                Λαμία, 19 Ιανουαρίου 2023 

 
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός 

υπέγραψε την σύμβαση κατασκευής του έργου 
 Ραπταίοι - Ν. Στύρα – Στύρα 

Έργο προϋπολογισμού 12.000.000 € στο νότιο οδικό άξονα της Εύβοιας  
  

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας -μετά την εξασφάλιση επιπλέον χρηματοδότησης- δημοπράτησε 
και συμβασιοποίησε νέο έργο για την ολοκλήρωση των εργασιών στο νότιο οδικό άξονα της 

Εύβοιας. Πρόκειται για το έργο με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΥ ΡΑΠΤΑΙΟΙ - Ν. 

ΣΤΥΡΑ - ΣΤΥΡΑ (Χ.Θ. 9+150 ΕΩΣ Χ.Θ. 16+499,33)», προϋπολογισμού 12.000.000 € (με ΦΠΑ). 
 

Φυσικό αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου 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 τη διασταύρωση προς Πόρτο Λάφια, 

από τη χ.θ. 9+150 (Κόμβος Στύρων) έως τη χ.θ. 16+499,33, μήκους 7,3 χιλιομέτρων. 
  

Υπενθυμίζεται, ότι το συνολικό οδικό έργο προβλέπει την κατασκευή τμήματος μήκους 16,5 
χλμ. της Επαρχιακής Οδού Λέπουρα – Κάρυστος με νέα χάραξη. Δημοπρατήθηκε το 2005, αλλά 

δεν ολοκληρώθηκε, λόγω της αδυναμίας των διαδοχικών αναδόχων, αλλά και λόγω γεωλογικών, 
ιδιοκτησιακών, αρχαιολογικών και άλλων προβλημάτων. 

 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατάφερε να ξεπεράσει τα ανυπέρβλητα -για μια δεκαετία 
περίπου- μελετητικά και χρηματοδοτικά εμπόδια. 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 €. 

  

Μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας 
Φάνης Σπανός δήλωσε: «Τα καταφέραμε και ξεκινάμε! Με πολλά εμπόδια, αλλά και με σκληρή 
και μεθοδική δουλειά, ολοκληρώσαμε τον διαγωνισμό και υπογράψαμε τη σύμβαση κατασκευής 
του έργου: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΥ ΡΑΠΤΑΙΟΙ - Ν. ΣΤΥΡΑ - ΣΤΥΡΑ (Χ.Θ. 9+150 
ΕΩΣ Χ.Θ. 16+499,33), προϋπολογισμού 12.000.000 ευρώ, από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών! 
 
»Ένα έργο οδοποιίας, 7.350 μέτρων σε αυτή τη φάση, για τον νότιο οδικό άξονα της Εύβοιας, 
που θα φέρει την Καρυστία πιο κοντά στην ανάπτυξη, πιο κοντά στο μέλλον που της αξίζει!» 
  
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης δήλωσε: «Ένα βήμα πιο κοντά από την 
άρση της απομόνωσης της Καρυστίας από τον εθνικό οδικό χάρτη, ένας δρόμος ο οποίος θα 
αλλάξει ριζικά τα δεδομένα ασφάλειας και εξυπηρέτησης των συμπολιτών μας και των χιλιάδων 
επισκεπτών της νότιας Εύβοιας, ένα έργο το οποίο παλέψαμε και καταφέραμε ως Περιφερειακή 
Αρχή να ξεπεράσει αμέτρητα εμπόδια. 
 
»Ο δρόμος από Στύρα προς Πόρτο Λάφια ξεκινάει τώρα και θα ολοκληρωθεί, χωρίς 
αστερίσκους, και δουλειά μας η παράλληλη ωρίμανση της μελέτης για το βόρειο τμήμα του 
άξονα από Στύρα προς Ραπταίους ώστε να παραδώσουμε στους κατοίκους της Καρυστίας ένα 
σύγχρονο, ολοκληρωμένο και ασφαλή οδικό άξονα που εδώ και δεκαετίες δικαιούνται». 


