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Αξιότιμοι Κύριοι, 

 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Λοκρών αναφορικά με τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση και λειτουργία παράπλευρων διοδίων 

στους κόμβους Σκάλας Αταλάντης και Λιβανατών, τα επαγόμενα του οποίου υιοθετούμε ως 

Περιφερειακή Αρχή. Παράλληλα, σας υποβάλλουμε σημαντικές κατά την κρίση μας 

παρεμβάσεις, που μπορούν να ενισχύσουν την ασφαλή μετακίνηση των δημοτών Λοκρών, 

με δεδομένο ότι ο Δήμος διαχωρίζεται και διατρέχεται στο σύνολό του από τον 

αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ. 

Επειδή το υφιστάμενο παράπλευρο οδικό δίκτυο δεν μπορεί να θεωρηθεί πλήρως 

ανεπτυγμένο, καθώς είτε είναι διακοπτόμενο με αποτέλεσμα να μην είναι διαμπερής η 

κυκλοφορία του, είτε διέρχεται εντός οικισμών (π.χ. Προσκυνάς) δημιουργώντας πέραν  της 

διαρκούς όχλησης, και συνθήκες πρόκλησης ατυχημάτων πεζών και οχημάτων. Το ίδιο 

συμβαίνει και με τα έργα απαγωγής-αποχέτευσης-αποστράγγισης των ομβρίων υδάτων που 

δεν αναπτύσσονται σε όλο το μήκος του παράπλευρου οδικού δικτύου και που πολλά από 

αυτά δεν καταλήγουν σε φυσικούς αποδέκτες αλλά ούτε και στην θαλάσσια περιοχή. 

Επιπλέον τα υφιστάμενα έργα υποδομής διαχείρισης των ομβρίων υδάτων των παραδρόμων 
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δεν έχουν καθαριστεί στο σύνολό τους, με αποτέλεσμα συνεχώς να ελλοχεύει ο κίνδυνος 

εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.  

Ενόψει των ανωτέρω, σας προτείνουμε και αιτούμαστε για τις παρακάτω παρεμβάσεις 

για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την κατασκευή του 

αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ και τη λειτουργία αυτού με το παράπλευρο οδικό δίκτυό του ήτοι 

για την: 

- Δημοπράτηση έργου κατασκευής της παράκαμψη του  οικισμού Προσκυνά εντός του 

οποίου από ετών διέρχεται το σύνολο της κυκλοφορίας του παράπλευρου οδικού δικτύου 

ΠΑΘΕ. 

- Δημοπράτηση έργου για την ολοκλήρωση της κατασκευής του δεξιού παράπλευρου από 

Α.Κ.Μαλεσίνας – ΚΔ 19 οδού Προσκυνά-Θεολόγου. 

- Δημοπράτηση έργου για την ολοκλήρωση της κατασκευής της αριστερής παράπλευρης 

οδού από Α.Κ. Αρκίτσας  έως Λιβανάτες      

- Ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης-αποστράγγισης ομβρίων υδάτων στην περιοχή 

ανάπτυξης του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ ιδίως των Λιβανατών-Αταλάντης καθώς αυτά 

είτε δεν καταλήγουν σε φυσικούς αποδέκτες είτε οι φυσικοί αποδέκτες δεν διευθετήθηκαν 

προκειμένου να τα οδηγούν στην θάλασσα. 

- Ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου και απαγόρευσης της κυκλοφορίας των 

υπερμεγεθών οχημάτων (νταλίκες, φορτηγά κτλ) στο παράπλευρο οδικό δίκτυο. 

- Εξασφάλιση της αλληλουχίας συνεχιζόμενων εργολαβιών συντηρήσεων του 

παράπλευρου οδικού δικτύου καθότι τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκαν μεγάλα 

χρονικά διαστήματα που απουσίαζαν οι εργολαβίες συντήρησης 

- Αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας του παράπλευρου οδικού δικτύου με την  

αντικατάσταση του παλαιού τύπου στηθαίων ασφαλείας με νέων προδιαγραφών,   

εκσυγχρονισμό-βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών των ισόπεδων κόμβων,  

ηλεκτροφωτισμός των ισόπεδων κόμβων. 

Περαιτέρω, παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας, σχετικώς με την πορεία μελετητικής 

ωρίμανσης ή κατασκευαστικής εξέλιξης των ανωτέρω ή άλλων συναφών έργων, καθώς η 

λειτουργία του ΠΑΘΕ και των συνοδών αυτού υποδομών είναι ζωτικής σημασίας για την 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ειδικότερα δε, για τις ΠΕ Φθιώτιδας και Βοιωτίας. 

Τέλος, και επ’ αφορμή του θέματος, σας γνωρίζουμε τις πάγιες θέσεις μας σχετικώς με 

την πληρωμή διοδίων στους αυτοκινητοδρόμους, που συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία: 
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 Μέριμνα για ύπαρξη ασφαλούς παράπλευρου οδικού δικτύου με δωρεάν διέλευση 

(έστω και με χαμηλότερες ταχύτητες μελέτης) παράλληλα προς το σύνολο του 

αυτοκινητοδρόμου. 

 Πληρωμή διοδίων αποκλειστικά και μόνο σε δρόμους που κατασκευάστηκαν από 

τους παραχωρησιούχους με σχετικές συμβάσεις σταδιακής αποπληρωμής. 

 Καθολική αντικατάσταση των μετωπικών σταθμών διοδίων με παράπλευρους στις 

εισόδους και τις εξόδους των κόμβων. 

 Θέσπιση της γραμμικά αναλογικής χρέωσης σε συνάρτηση με το είδος του 

οχήματος και τη διανυθείσα απόσταση σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Φάνης Χ. Σπανός 

 

 

Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας 
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