
 

 
 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

2014-2020  
 
Τίτλος έργου:  
«Κάθετος Άξονας 80 Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορμένιο : Τμήμα Αρδάνιο - Μάνδρα 

(Κωδ. 80.1.2) - Φάση Β΄»  
 

Συνοπτική περιγραφή:  
Το συνολικό έργο αφορά στην κατασκευή του τμήματος Αρδάνιο–Μάνδρα και 
συγκεκριμένα στη μετατροπή της υφιστάμενης οδού μήκους 37,5 χλμ., σε κλειστή 

οδό  ταχείας κυκλοφορίας, με πλάτος διατομής 12/14μ.. Περιλαμβάνει τις 
παρακάμψεις των οικισμών Προβατώνα και Κορνοφωλιάς, την κατασκευή δέκα (10) 

ανισόπεδων κόμβων (Πέπλου,Θυμαριάς, Προβατώνα, Φυλακτού, Λύρας – Λαγυνών, 
Δαδιάς, Κορνοφωλιάς, Νότιος Σουφλίου, Βόρειος Σουφλίου, Μάνδρας), την 
κατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου και τις αποκαταστάσεις του δικτύου 

τοπικών οδών (κάθετες οδοί). Επίσης περιλαμβάνει τις εργασίες αποκατάστασης 
βλαβών του οδοστρώματος σε τμήματα της αρτηρίας Αρδάνιο- Μάνδρα όπου 

απαιτείται και κατασκευή νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας σε όλο το μήκος 
αυτής. 
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 : 
 -  Την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής των παρακάμψεων Προβατώνα και 

Κορνοφωλιάς . 
 - Την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής των Α/Κ Προβατώνα, Α/Κ Λύρας-
Λαγυνών, Α/Κ Δαδιάς, Α/Κ Κορνοφωλιάς και Α/Κ Μάνδρας . 

 -  Την ολοκλήρωση των εργασιών στο παράπλευρο και κάθετο οδικό δίκτυο. 
 -  Την ολοκλήρωση της κατασκευής των μεγάλων και μικρών τεχνικών . 

 - Το σύνολο των εργασιών κατασκευής των Α/Κ Πέπλου, Α/Κ Θυμαριάς, Α/Κ 
Φυλακτού, Νότιος Α/Κ Σουφλίου και Βόρειος Α/Κ Σουφλίου. 

 - Εργασίες βελτίωσης οδοστρώματος σε τμήματα της υφιστάμενης οδού Αρδάνιο - 
Μάνδρα στα οποία το ασφαλτικό οδόστρωμα εμφανίζει εκτεταμένες φθορές λόγω 
παλαιότητας. 



Επίσης περιλαμβάνονται οι υπολειπόμενες εργασίες μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ, η 
αποπληρωμή των επιτάξεων/απαλλοτριώσεων και οι δαπάνες για τη 

διαχείριση/επίβλεψη της κατασκευής της Β΄φάσης του έργου . 
 
 

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός :  
34.368.120,26 €  

 
Χρηματοδότηση: 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

και το Ελληνικό Δημόσιο. 


