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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020  
 

 
Τίτλος έργου:  
«Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Oδού: Τμήματα: «Εχίνος–Μελίβοια» (70.2.1) και 

«Μελίβοια – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» (70.2.2) - Υποτμήμα: «Παράκαμψη 
Μελιβοίων - Δημάριο»» 

 
Συνοπτική περιγραφή:  
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή του τμήματος 

«Μελίβοια-Δημάριο», μήκους 10,76χλμ περίπου, του Κάθετου Άξονα 70 της 
Εγνατίας Οδού Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα με ταχύτητα μελέτης 

από 40-60χλμ/ώρα και διατομή ασφαλτοστρωμένου οδοστρώματος 7,5μ/10,5μ. 
Πιο αναλυτικά περιλαμβάνει 2 διακριτά υπο-τμήματα: 
1.Το υπο-τμήμα «Παράκαμψη Μελιβοίων» (κωδ. 70.2.1, από Χ.Θ. 5+836,05 

έως Χ.Θ. 7+947,68), μήκους 2,11χλμ, αφορά σε νέα χάραξη κατά το 
μεγαλύτερο μέρος που παρακάμπτει τον οικισμό Μελιβοίων από τα δυτικά και 

συνδέεται με αυτόν με δύο ισόπεδους κόμβους, Μελιβοίων-ανατολικά και 
Αιμονίου/Μελιβοίων-δυτικά. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα μεγάλα τεχνικά: 2 

γέφυρες, συνολικού μήκους περίπου 136μ και 1 Κάτω Διάβαση για την 
αποκατάσταση του τοπικού οδικού δικτύου. 
2. Το υπο-τμήμα «Μελίβοια - Δημάριο» (κωδ. 70.2.2, από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 

8+646), μήκους 8,65χλμ περίπου, αφορά σε βελτίωση - διαπλάτυνση της 
υφιστάμενης οδού με βατά χαρακτηριστικά για τα πρώτα 2,9χλμ και με 

εξαιρετικά στενό οδόστρωμα και δυσχερή γεωμετρικά χαρακτηριστικά για τα 
υπόλοιπα 5,7χλμ. Περιλαμβάνει τον ισόπεδο κόμβο Κοτύλης και την 
αναβάθμιση του ισόπεδου κόμβου Δημαρίου, 5 γέφυρες συνολικού μήκους 

περίπου 334μ και 1 Άνω Διάβαση για την αποκατάσταση της οδού προς 
Δημάριο. 

Στο έργο επίσης περιλαμβάνονται οι απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις, 
μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ), εργασίες 
αρχαιολογίας και οι δαπάνες διαχείρισης και επίβλεψης. 

Το έργο είναι τμηματοποιημένο και στη Φάση Α' που θα υλοποιηθεί στην 
τρέχουσα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 περιλαμβάνεται η 

ολοκλήρωση και απόδοση σε κυκλοφορία του τμήματος της νέας χάραξης 



για την παράκαμψη του οικισμού Μελιβοίων, συνολικού μήκους 2,11 χλμ., η 
ολοκλήρωση της κατασκευής και απόδοση σε κυκλοφορία του Ι/Κ Δημαρίου και 

των συνδετήριων οδών αυτού, των μεγάλων τεχνικών – γεφυρών Γ1 και Γ4 
καθώς και της Α.Δ. Δημαρίου. Επίσης περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση της 
κατασκευής των θεμελιώσεων των μεγάλων τεχνικών του έργου (Γ0, Γ2,Γ3), 

των κιβωτοειδών οχετών του έργου καθώς και η ολοκλήρωση των τοίχων 
αντιστήριξης, των εκσκαφών και των επιχωμάτων. 

 
Επιλέξιμος Προϋπολογισμός:  
29.538.043,40 €  

 
Χρηματοδότηση: 

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


