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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020  
 

 
 
Τίτλος έργου:  

«Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή, Τμήμα : 
Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή (45.4.5)- Φάση Β΄» 

 
 
Συνοπτική περιγραφή:  

 
Το συνολικό έργο αφορά στην κατασκευή του τμήματος Κορομηλιά–

Κρυσταλλοπηγή, μήκους 20,3 χλμ του Κάθετου Άξονα «Σιάτιστα–
Κρυσταλλοπηγή» της Εγνατίας Οδού. Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη 
κατασκευή της κεντρικής αρτηρίας με διατομή τετράϊχνου αυτ/δρόμου με ΛΕΑ 

(πλάτους 22,25μ.) την κατασκευή δύο ανισόπεδων κόμβων 
(Κορομηλιάς,Ιεροπηγής), ενός ανισόπεδου ημικόμβου (Λάρκο), ενός ισόπεδου 

κυκλικού κόμβου (Κρυσταλλοπηγή), τις δίδυμες σήραγγες Ιεροπηγής και 
Κρυσταλλοπηγής, την κατασκευή παράπλευρου, κάθετου και τοπικού οδικού 
δικτύου, την κατασκευή πλήθους τεχνικών καθώς και Κτιρίων Εξυπηρέτησης 

Σηράγγων. 
Το έργο ξεκίνησε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Φάση Α') και 

ολοκληρώνεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (Φάση Β') ως "έργο phasing". 
Η Φάση Α' περιλαμβάνει το τμήμα του έργου που εκτελέστηκε από την έναρξη 
της κατασκευής  μέχρι  31.12.2015. 

Η Φάση Β', περιλαμβάνει τις εργασίες μετά την 01.01.2016 έως την 
ολοκλήρωση και απόδοση σε κυκλοφορία του συνόλου του έργου. 

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει: 
- χωματουργικές εργασίες σε μήκος 1,0 χλμ περίπου από χ.θ. 9+415 έως χ.θ. 
9+873 (Ημικόμβος Λάρκο) και από τη χ.θ. 19+850 έως το τέλος του έργου 

καθώς και η ολοκλήρωση των υπολειπόμενων χωματουργικών εργασιών στο 
παράπλευρο και κάθετο δίκτυο, 

- η κατασκευή των μεταβατικών επιχωμάτων της Άνω Διάβασης στη χ.θ. 1+436 
και εργασίες στο Τεχνικό Τ15Β, 



- εργασίες β' φάσης εκσκαφής σε μήκος 548 μ από τα 1.055 μ (μονού κλάδου) 
της σήραγγας Κρυσταλλοπηγής και εργασίες τελικής επένδυσης της σήραγγας 

σε μήκος 824 μ από τα 1.055 μ, 
- εργασίες οδοστρωσίας σε μήκος 2,6 χλμ περίπου στην κύρια αρτηρία και 
υπολειπόμενες εργασίες οδοστρωσίας στο παράπλευρο και κάθετο δίκτυο, 

- οι υπολειπόμενες εργασίες ασφαλτικών σε όλο το μήκος της αρτηρίας, 
- οι υπολειπόμενες εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων, σήμανσης-ασφάλειας, 

κτιρίων και πρασίνου. 
Επίσης περιλαμβάνονται οι υπολειπόμενες εργασίες μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ, 
μέρος των δαπανών απαλλοτριώσεων, η ολοκλήρωση των αρχαιολογικών 

εργασιών και οι αναλογούσες δαπάνες διαχείρισης/επίβλεψης του έργου. 
 

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός :  
29.374.624,54 €  

 
Χρηματοδότηση: 
 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και το Ελληνικό Δημόσιο. 
 

 
 
 

 


