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ΠΑΡΟΝΣΕ: Καπνύια Αζαλαζία, Πξόεδξνο, Νηδάκεο Γεκήηξεο, 

Αληηπξόεδξνο,  Αληωλίνπ Δπηπρία,  Γ. Γξακκαηέαο θαη ηα κέιε, 

Γαξγάιαο  Γεώξγηνο, Καξακαξγηνύ Ιωάλλα, Τζηξλόβαο Δπάγγεινο,  

Καηζαιήο Γεκήηξηνο, Φιακπνύξεο Κωλ/λνο,   

 

ΑΠΟΝΣΕ: Καξαγηάλλεο Κωλ/λνο 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ: Δημήηρης Χορηαργιάς 

 

1. Αζθαιηζηηθό Μεραληθώλ- Νέεο εμειίμεηο 

2. Πεξηθεξεηαθόο Βόινπ 

 

  

  

Παρεσρίζκονηαι: Γ. Λέηζηνο κέινο ηεο Αληηπξνζωπείαο ηνπ ΤΔΔ 

Μαγλεζίαο, Καηεξίλα Καιηζνγηάλλε, κέινο ηεο Κεληξηθήο 

Αληηπξνζωπείαο  

 

 

ΘΔΜΑ 1: Αζθαιηζηηθό Μεραληθώλ- Νέεο εμειίμεηο 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 51: Να ζηαιεί θείκελν κε ηηο ζέζεηο ηνπ ΤΔΔ Μαγλεζίαο 

γηα ην Αζθαιηζηηθό. 

 

http://www.teemag.gr/


ΕΚΣΟ Η.Δ. 

 

Πξόηαζε Γ. Γαξγάια λα ππνζηεξηρζνύλ νη θηλεηνπνηήζεηο ηωλ 

δηθεγνξηθώλ Σπιιόγωλ ηεο ρώξαο. 

 

ΑΠΟΦΑΗ 52: Σπλάληεζε κε ην Γηθεγνξηθό Σύιινγν Βόινπ θαη 

ζηήξημε ηωλ θηλεηνπνηήζεωλ ηωλ δηθεγόξωλ ηεο Μαγλεζίαο  

 

ΘΕΜΑ 2: Πεξηθεξεηαθόο Βόινπ 

 

 
ΠΡΟ: κ. Μιτάλη Χρσζοτοΐδη 

              Υπνπξγφ Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 

ΚΟΙΝ.: 1) κ. ηράηο ιμόποσλο 

     Γεληθφ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Έξγσλ  

      2) κ. Κωνζηανηίνο Αγοραζηό 

      Πεξηθεξεηάξρε Θεζζαιίαο 

     3) Βοσλεσηές Μαγνηζίας  

 

ΘΕΜΑ: Πεξηθεξεηαθφο Βφινπ 

Κύριε Υποσργέ,  

Όπσο γλσξίδεηε πξηλ ιίγεο εκέξεο παξαδφζεθε ζηελ θπθινθνξία ε ζήξαγγα ηεο 

Γνξίηζαο, ελφο έξγνπ, πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ιεηηνπξγίαο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

δξφκνπ ηνπ Βφινπ. Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηα φζα δηαηχπσζαλ ηνπηθνί θνξείο, ππάξρεη 

έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηε ζπλέρηζε θαη ελ ηέιεη νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, πνπ 

αθφκε παξακέλεη εκηηειέο, θαζψο: 

- Η εξγνιαβία «ζθνχπα», ελψ ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ έρεη εγθαηαζηαζεί, δελ 

εμειίζζεηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο ιφγσ πξνβιεκάησλ κε ηηο απαιινηξηψζεηο 

ζηνπο παξάπιεπξνπο δξφκνπο, αιιά θαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο εξγνιαβίαο, 

φπσο είρακε ελεκεξσζεί απφ δειψζεηο ηνπ Γ.Γ. θ. Σηκφπνπινπ. Σεκεηψλεηαη, 

φηη ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ εξγνιάβνπ είλαη α παξαδψζεη ην έξγν, κέρξη ηνλ 

Ινχιην ηνπ 2015, ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαηά ηελ εθηίκεζή καο, είλαη πνιχ 

δχζθνιν λα ηεξεζεί.  

Με ηε ζπγθεθξηκέλε εξγνιαβία ζα δνζεί ιχζε ζηα πεξηζζφηεξα ηα πξνβιήκαηα 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζήκεξα ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα (ειεθηξνθσηηζκφο, 

αληηνιηζζεηηθή ζηξψζε, ερνπεηάζκαηα, παξάπιεπξνη νδνί, αληηπιεκκπξηθά 

έξγα, ζήκαλζε). Οξηζκέλεο απφ ηηο παξαπάλσ θαηαζθεπέο είλαη απαξαίηεηεο 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη αζθαιέζηεξε ε ρξήζε ηεο νδνχ. 

- Γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ κέρξη ηελ είζνδν ηεο Αγξηάο, ελψ ππάξρεη 

έθπησζε ηνπ εξγνιάβνπ θαη πξφβιεκα κε ηηο απαιινηξηψζεηο δελ ππάξρεη θακία 

ελεκέξσζε, γηα ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ην ζέκα. Υπελζπκίδνπκε κεηά θαη ηελ 

παξάδνζε ηεο ζήξαγγαο Γνξίηζαο, αλ δελ νινθιεξσζεί ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, 

νπζηαζηηθά ν Πεξηθεξεηαθφο παξακέλεη «ηπθιφο» θαη δελ εμππεξεηεί ηηο 



αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, πνπ απμάλνληαη θαηαθφξπθα ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο κε ηνπο επηζθέπηεο πνπ κεηαβαίλνπλ νδηθψο ζηελ πεξηνρή.  

- Δπίζεο δελ ππάξρεη θακία ελεκέξσζε  γηα ηηο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζηε 

ζπλέρηζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ δξφκνπ κεηά ηελ παξάθακςε ηεο Αγξηάο, αιιά θαη 

απφ ην ηκήκα απφ Σσξφ κέρξη ηνλ θφκβν Λαξίζεο.  

Γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, έρνπκε δεηήζεη σο Τερληθφ Δπηκειεηήξην 

Μαγλεζίαο ελεκέξσζε ηφζν γηα ην ζε πνηα θάζε βξίζθνληαη (Πξνκειέηε ή 

Οξηζηηθή θ.η.ι), ηα νλφκαηα ησλ αλαδφρσλ θαη ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο 

απνπεξάησζεο, φζν θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο κειέηεο πξηλ απφ ηελ ζχληαμε ηεο 

νξηζηηθήο, ρσξίο λα έρνπκε κέρξη ζηηγκήο θακία εμέιημε επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζέκαηνο. 

Γηα ην ηκήκα Μπνπξκπνπιήζξα – Λαξίζεο, γλσξίδνπκε κφλν φηη εθπνλείηαη 

κειέηε θαη ε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο έρεη δειψζεη έηνηκε λα ην εληάμεη ζην 

επφκελν Κνηλνηηθφ Πιαίζην Σηήξημεο γηαηί ελψλεη ην Γηεπξσπατθφ Γίθηπν. 

- Τέινο, γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ κειεηψλ ζην Οδηθφ Κχθισκα Πειίνπ (Τκήκα 

Παξάθακςε Αγξηάο – Αθέηεο) ε νπνία μεθίλεζε λα εθπνλείηαη ζηηο 19 

Οθησβξίνπ 2010 κε πξνυπνινγηζκφ 575.938,89 επξψ πιεξνθνξεζήθακε απφ 

κέξνπο ζαο, φηη ζα ππάξμεη αχμεζε ηνπ θαηά 290.000 επξψ, ε νπνία αθφκε δελ 

έρεη εγθξηζεί. Απφ ηα έγγξαθν φκσο ηεο ππεξεζίαο δελ πξνθχπηεη ζαθψο αλ 

έρνπλ νινθιεξσζεί νη κειέηεο ηνπ πξψηνπ ηκήκαηνο, ηεο παξάθακςεο Αγξηάο 

θαη ηεο παξάθακςεο Λερσλίσλ. 

Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ κειέηεο κε αιιεπάιιειεο επηζηνιέο καο, έρνπκε δεηήζεη λα γίλεη 

ε παξνπζίαζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε εκπινθή ηνπ έξγνπ κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ησλ κειεηψλ. 

Κύριε Υποσργέ,  

Θεσξνχκε φηη πξέπεη ην ελαπνκείλαλ έξγν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ δξφκνπ ηνπ Βφινπ, λα 

ρξεκαηνδνηεζεί απφ Τνκεαθά ή Πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΣΔΣ 2014-2020, έηζη 

ψζηε λα νινθιεξσζεί επηηέινπο θαη λα δνζεί ζε πιήξε θπθινθνξία, ψζηε λα είλαη 

ιεηηνπξγηθφ θαη αζθαιέο γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηεο Μαγλεζίαο.  

Γπζηπρψο έλα έξγν πνπ έπξεπε λα είρε νινθιεξσζεί εδψ θαη ρξφληα παξακέλεη 

εκηηειέο, ηαιαηπσξψληαο γηα κηα θαη πιένλ δεθαπεληαεηία ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

 

ΑΠΟΦΑΗ 53: Οκόθωλα απνθαζίδεηαη λα απνζηαιεί ε παξαπάλω 

επηζηνιή πξνο ηνλ Υπνπξγό ΥΠΟΜΔΓΙ θ. Φξπζνρνίδε 

 

   Λύεηαι η ζσνεδρίαζη 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ     Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ  Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  

 

 Νάλζπ Καπνύια            Γεκήηξεο Νηδάκεο            Έθε Αληωλίνπ  

         

ΣΑ ΜΕΛΗ 



 

 

 

Γ. Γαξγάιαο       Γ. Καηζαιήο    

 

 

 

 

Κ.  Καξαγηάλλεο       Ι. Καξακαξγηνύ 

 

 

 

Β. Τζηξλόβαο       Κ. Φιακπνύξεο 


