
 

 
 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020  
 

Τίτλος έργου:  
«Κατασκευή Επαρχιακής Οδού Καστοριάς–Πτολεμαΐδας: Τμήμα ρέμα Κώτουρη–όρια 

Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα (Α' φάση)» 
 
Συνοπτική περιγραφή:  

Το συνολικό έργο αφορά στην κατασκευή της Επαρχιακής Οδού Καστοριάς-
Πτολεμαΐδας στο τμήμα από ρέμα Κώτουρη έως όρια Νομού Κοζάνης 

συμπεριλαμβανομένης και της σήραγγας Κλεισούρας. Πρόκειται για οδικό τμήμα 
συνολικού μήκους 10,40 χλμ.. (Χ.Θ. 18+275 - Χ.Θ. 28+675,00), με συνολικό 
πλάτος οδοστρώματος 8,0μ., με μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,75μ ανά 

κατεύθυνση και επιπλέον λωρίδα καθοδήγησης πλάτους 0,25μ. Σε περιοχές με 
κλίση ανωφέρειας μεγαλύτερη του 6%, προστίθεται λωρίδα βραδυπορίας πλάτους 

3,5μ. για την κίνηση των βαρέων οχημάτων. 
 Περιλαμβάνει τεχνικά έργα, όπως : 
-Σήραγγα της Κλεισούρας μήκους 1.365μ. και τη παράλληλη προς αυτήν σήραγγα 

διαφυγής πεζών με όλα τα απαιτούμενα έργα σήμανσης,ασφάλισης, φωτισμού, 
αερισμού, πυρόσβεσης κλπ. και την κατασκευή δύο οικίσκων ελέγχου - Γέφυρα του 

ρέματος Κώτουρη στη Χ.Θ. 18+937,5 μήκους 34,60μ. - 4 Κάτω Διαβάσεις 
Επίσης περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης των συνδέσεων υφιστάμενου τοπικού 
οδικού, μικρά τεχνικά (κιβωτοειδείς, σωληνωτοί οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης), 

γεωτεχνικά έργα (τοίχοι αντιστήριξης, οπλισμένα επιχώματα κλπ.), εργασίες 
αποχέτευσης/ αποστράγγισης, σήμανσης ΚΑΙ ασφάλειας, οδοφωτισμού και 

επένδυσης πρανών. 
Στο έργο περιλαμβάνονται οι απαραίτητες υποστηρικτικές δράσεις όπως 

απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ, αρχαιολογικές εργασίες και δαπάνες 
διαχείρισης και επίβλεψης του έργου. 
Από το σύνολο του έργου στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης (ΕΣΠΑ 2014-2020) 

περιλαμβάνεται η κατασκευή της Α΄φάσης, που αφορά την εκτέλεση των παρακάτω 
εργασιών: 

Το σύνολο των χωματουργικών εργασιών για την κατασκευή της οδού, δηλαδή -τις 
εκσκαφές των ορυγμάτων και την κατασκευή του συνόλου των επιχωμάτων,-τις 
εκσκαφές για την κατασκευή των τεχνικών (Γέφυρας Ρέματος Κωτούρη, των 

τεσσάρων κάτω διαβάσεων, των κιβωτοειδών οχετών τωνσωληνωτών οχετών, των 
τοίχων αντιστήριξης), -τις εκσκαφές και τα μέτρα υποστήριξης για την διάνοιξη της 

σήραγγας Κλεισούρας και της σήραγγας διαφυγής πεζών, τις εκσκαφές για την 
κατασκευή των κτιρίων. 



-Την κατασκευή των τεχνικών έργων, της Γέφυρας του Ρέματος Κωτούρη, των 
τεσσάρων κάτω διαβάσεων, όλων των κιβωτοειδών οχετών,των σωληνωτών 

οχετών, των υδραυλικών έργων, 
- την κατασκευή μέρους της τελικής Επένδυσης της σήραγγας Κλεισούρας και της 
σήραγγας διαφυγής πεζών σε ποσοστό 70% (955 μ. από το σύνολο των 1.365μ. 

της σήραγγας). 
-Επίσης, περιλαμβάνονται οι απαραίτητες υποστηρικτικές δράσεις όπως 

απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ, αρχαιολογικές εργασίες και δαπάνες 
διαχείρισης και επίβλεψης του έργου. 
Η ολοκλήρωση του έργου που περιλαμβάνει τις υπολειπόμενες εργασίες 

(ολοκλήρωση τελικής επένδυσης σήραγγας, ασφαλτικά οδού και σήραγγας, Η/Μ 
εγκαταστάσεις κλπ.) για την απόδοση του έργου σε λειτουργία θα γίνει στο πλαίσιο 

της επόμενης ΠΠ 2021-2027 
 

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός :  
50.461.400,00 €  
 

Χρηματοδότηση: 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

και το Ελληνικό Δημόσιο. 


