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1. Σαπηόηεηα Σεύρνπο - Δπραξηζηίεο 

Σν παξφλ ηεχρνο εθπνλήζεθε απφ ηελ ΔΤΔΡΓΟ Α.Δ. - Αλψλπκε Μειεηεηηθή Δηαηξία 

Σερληθψλ Έξγσλ θαη απνηειεί Δπηηειηθή χλνςε (Executive Summary) ηνπ 1νπ θαη ηνπ 

2νπ Παξαδνηένπ ηνπ έξγνπ “Τπεξεζίεο πκβνχινπ Σερληθήο Τπνζηήξημεο Πεξηθέξεηαο 

Α.Μ.Θ. γηα ηηο Παξεκβάζεηο Βειηίσζεο ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο”, ην νπνίν αλαηέζεθε 

απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο (ΔΤΓ) ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014-2020 (ΠΔΠ ΑΜΘ 2014-

2020), απφ ηηο 11.08.2016. 

Ο αλάδνρνο επηζπκεί λα εθθξάζεη ηηο επραξηζηίεο ηνπ ζηνλ Πεξηθεξεηάξρε θ. Υ.Μέηην 

θαη ζηα ζηειέρε ηεο ΔΤΓ, φπσο επίζεο θαη ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο 

θαη Παξαιαβήο, γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ηηο γφληκεο ππνδείμεηο θαη επηζεκάλζεηο ηνπο 

θαηά ηε δηάξθεηα ζχληαμεο ησλ Παξαδνηέσλ θαη ησλ ινηπψλ ζπλνδεπηηθψλ ηεπρψλ ηνπ 

Έξγνπ. 

2. Αληηθείκελν θαη ηόρνο ηνπ Έξγνπ 

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ "Οινθιεξσκέλν ρέδην Οδηθήο Αζθάιεηα Πεξηθέξεηαο 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο" (ΟΟΑ - ΠΑΜΘξ) είλαη ε ζχληαμε ελφο ζπλνιηθνχ 

θαη ηεθκεξησκέλνπ ζρεδίνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο Οδηθήο Αζθάιεηα ζην δίθηπν ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο (ΠΑΜΘξ), κέζσ ηεο εθπφλεζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ θαη ζηνρεπκέλσλ παξεκβάζεσλ ζην νδηθφ δίθηπν ηεο Πεξηθέξεηαο 

ΑΜΘ. Σν ΟΟΑ-ΠΑΜΘξ πξφθεηηαη λα απνηειέζεη ηελ ηεθκεξησκέλε βάζε γηα ηελ 

ηεξάξρεζε θαη επηινγή δξάζεσλ Οδηθήο Αζθάιεηαο ζην νδηθφ δίθηπν ηεο ΠΑΜΘξ. 

Σν έξγν εληάζζεηαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη 

Θξάθεο 2014 - 2020 θαη ε πινπνίεζή ηνπ βαίλεη ππνβνεζεηηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε 

ην έξγν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ αλνηρηή πξφζθιεζε «ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΒΔΛΣΙΩΗ 

ΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΔΠΑΡΥΙΑΚΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ-ΓΡΑΗ 7B.16.1». 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηειεί, ε ελ φςεη ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014 - 2020 

ππνζηήξημε ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, θαη εηδηθφηεξα ε 

παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ Σερληθήο Τπνζηήξημεο κε ζθνπνχο: 

 ηε ζχληαμε ηνπ ΟΟΑ, 

 ηελ πξφηαζε εηζαγσγήο θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο θαη ηελ πξφηαζε δηαδηθαζίαο 

επηινγήο βάζεη θξηηεξίσλ, 

ψζηε λα επηιέγνληαη νη θαηάιιειεο παξεκβάζεηο επί ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο ΠΑΜΘξ, πνπ ζα επηηχρνπλ ηε βειηίσζε ηεο Οδηθήο 



 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΙΟ ΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ 
 ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

Δπιηελική ύνοτη 
 

 ειίδα Ηκεξνκελία: 31.05.2017 

 2 Έθδνζε: 1 

Αζθάιεηαο ηφζν ηνπηθά φζν θαη ζπλνιηθά ζηελ ΠΑΜΘξ κε ηνλ απνδνηηθφηεξν ηξφπν 

επηηπγράλνληαο ηελ ηζφξξνπε βειηίσζε ηεο πξνζθεξφκελεο αζθάιεηαο ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ. 

Δηδηθφηεξα ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη: 

1) Μειέηε ηνπ επηπέδνπ Οδηθήο Αζθάιεηαο ζηελ ΠΑΜΘξ 

2) Οξγάλσζε, θσδηθνπνίεζε θαη παξνπζίαζε ψξηκσλ κειεηψλ θαη απφςεσλ θνξέσλ 

θαη αξκφδησλ ππεξεζηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο Οδηθήο Αζθάιεηα ζηελ ΠΑΜΘξ 

3) Οξγάλσζε, θσδηθνπνίεζε θαη παξνπζίαζε εμειηζζφκελσλ δξάζεσλ, νη νπνίεο  

βειηηψλνπλ ηελ Οδηθή Αζθάιεηα ζηελ ΠΑΜΘξ 

4) Αλαιπηηθή αμηνιφγεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ εμειηζζφκελσλ δξάζεσλ κε 

πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε σο πξνο ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ηεο βειηίσζεο ηεο 

Οδηθήο Αζθάιεηα 

5) Πξνηάζεηο α’ Φάζεο παξεκβάζεσλ φπσο πξνθχπηνπλ απφ εμειηζζφκελεο δξάζεηο 

6) Γφκεζε ΟΟΑ ηεο ΠΑΜΘξ θαη πξνηάζεηο ηεξάξρεζεο 

7) Καηεγνξηνπνίεζε πξνηάζεσλ βειηίσζεο ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο κε βάζε ην ρξνληθφ 

νξίδνληα πινπνίεζεο ηνπο, πνπ πξνέξρνληαη απφ κειέηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο θαη 

απφςεηο θνξέσλ θαη αξκφδησλ ππεξεζηψλ κέζσ: 

 επηθαηξνπνίεζήο ηνπο 

 ελνπνίεζεο ησλ ππνβάζξσλ ηνπο 

8) Γηαινγή, αμηνιφγεζε, ηεξάξρεζε θαη ζχλζεζε πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ κε 

βάζε ηηο αλάγθεο ηεο ΠΑΜΘξ - Οξγάλσζε θαηαιφγσλ παξεκβάζεσλ 

9) Πξνηάζεηο β’ Φάζεο παξεκβάζεσλ - Οξηζηηθνπνίεζε ΟΟΑ-ΠΑΜΘξ 

10) ρεδηαζκφο θαη θσδηθνπνίεζε ελεξγεηψλ γηα ηελ σξίκαλζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

πξνηάζεσλ ηνπ ΟΟΑ θαη πξφηαζε θαηαλνκήο δηαζέζηκσλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

πφξσλ. 

3. Πεξηερόκελα 1νπ θαη 2νπ Παξαδνηέσλ ηνπ Έξγνπ 

Σν έξγν πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά ηξία Παξαδνηέα θαη ηέζζεξηο Δλφηεηεο: 

1ν ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ: 

1ε Δλφηεηα: Οδηθή Αζθάιεηα ζηελ ΠΑΜΘξ θαη Πξνηάζεηο γηα ηε Βειηίσζε ηεο 

Οδηθήο Αζθάιεηα 

ηκήκα Α: ηνηρεία Οδηθήο Αζθάιεηα ζε Γηεζλέο, Δζληθφ θαη Πεξηθεξεηαθφ 

Δπίπεδν, Δπίπεδν Οδηθήο Αζθάιεηα ζηελ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ 

ηκήκα Β: Τθηζηάκελεο Μειέηεο Οδηθήο Αζθάιεηα θαη Πξνηάζεηο γηα ηε 

Βειηίσζε ηεο Οδηθήο Αζθάιεηα ζην Οδηθφ Γίθηπν ηεο 

Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ 
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2ε Δλφηεηα: Δμειηζζφκελεο Γξάζεηο Βειηίσζεο Οδηθήο Αζθάιεηα 

2ν ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ: 

3ε Δλφηεηα: Οξηζηηθνπνίεζε Οινθιεξσκέλνπ ρεδίνπ Οδηθήο Αζθάιεηα 

3ν ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ: 

4ε Δλφηεηα: Δλέξγεηεο Ωξίκαλζεο θαη εθαξκνγήο Παξεκβάζεσλ Βειηίσζεο 

Οδηθήο Αζθάιεηα 

Σν 1ν Παξαδνηέν απνηειεί ηεχρνο, κε ην νπνίν αθελφο πξνζδηνξίδεηαη ην επίπεδν ηεο 

Οδηθήο Αζθάιεηαο ζηελ ΠΑΜΘξ θαη αθεηέξνπ θαηαξηίδεηαη ν πίλαθαο α’ θάζεο 

παξεκβάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο θαη δνκείηαη ην ΟΟΑ γηα ηελ 

ΠΑΜΘξ. Η εθπφλεζή ηνπ ρσξίδεηαη ζε ηξία ηκήκαηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα ελλνεζνχλ 

σο ηξία ζπλερφκελα βήκαηα. 

Σκήκα Α (1ε Δλόηεηα): 

Αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ νδηθήο αζθάιεηαο ζηε ρσξηθή ελφηεηα ηεο ΠΑΜΘξ, κε 

ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ θαη ηεθκεξίσζε ηεο αλαγθαηφηεηαο βειηίσζεο ηεο 

νδηθήο αζθάιεηαο. 

Σκήκα Β (1ε Δλόηεηα): 

πιινγή πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη 

απφ πθηζηάκελεο κειέηεο βειηίσζεο ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο θαη απφ απφςεηο θνξέσλ 

θαη αξκφδησλ ππεξεζηψλ. Δπηζθφπεζε, θσδηθνπνίεζή ηνπο θαη ελνπνίεζε ησλ 

ππνβάζξσλ ηνπο. Οξγάλσζε θαη παξνπζίαζε ηνπο ζε πίλαθεο. 

Σκήκα Γ (2ε Δλόηεηα): 

πιινγή θαη εμέηαζε ζηνηρείσλ εμειηζζφκελσλ δξάζεσλ ζηε ρσξηθή ελφηεηα ηεο ΑΜΘ, 

νη νπνίεο βειηηψλνπλ ηελ Οδηθή Αζθάιεηα. Κσδηθνπνίεζε θαη νξγάλσζε ησλ 

εμειηζζφκελσλ δξάζεσλ ζε πίλαθεο. Αλαιπηηθή αμηνιφγεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ 

δξάζεσλ κε πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε. Η δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηνπ Γ ηκήκαηνο ζα 

θαηαιήμεη ζηελ θαηάξηηζε ηεο ιίζηαο πξνηάζεσλ α’ Φάζεο παξεκβάζεσλ θαη ηε 

δφκεζε ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ ΠΑΜΘξ. 

Σν 2ν Παξαδνηέν (Οξηζηηθνπνίεζε Οινθιεξσκέλνπ ρεδίνπ Βειηίσζεο Οδηθήο 

Αζθάιεηα) απνηειεί ηελ 3ε Δλόηεηα ηνπ Έξγνπ θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 Καηεγνξηνπνίεζε πξνηάζεσλ βειηίσζεο Οδηθήο Αζθάιεηαο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

Μειέηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο θαη απφςεηο θνξέσλ θαη αξκφδησλ ππεξεζηψλ, κε βάζε 

ην ρξνληθφ νξίδνληα πινπνίεζεο - Δπηθαηξνπνίεζε - Αμηνιφγεζε. 

 Γηαινγή, νξγάλσζε, αμηνιφγεζε θαη ηεξάξρεζε πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ κε 

βάζε ηηο αλάγθεο ππνδνκψλ ηεο ΠΑΜΘ. 

 Οξγάλσζε θαηαιφγσλ παξεκβάζεσλ. 

 χλζεζε θαη επηθαηξνπνίεζε πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ. 
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 Οξηζηηθνπνίεζε ΟΟΑ-ΠΑΜΘ - Γξάζεηο β' θάζεο. 

Η 3ε Δλφηεηα ηνπ Έξγνπ απνηειεί ηελ εμεηδίθεπζε ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Β' ηκήκαηνο ηεο 

1εο Δλφηεηαο, κέζα απφ ηελ φζκσζε κειεηψλ Οδηθήο Αζθάιεηαο θαη πξνηάζεσλ, 

απφςεσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ πνπ έρνπλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ΠΑΜΘξ. 

ην ίδην Παξαδνηέν πεξηιακβάλεηαη θαη ε πεξηγξαθή θαη ε αλάιπζε ησλ έηεξσλ 

πεδίσλ αλάπηπμεο πνιηηηθήο βειηίσζεο ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο, φπνπ παξαηίζεληαη 

πξνηάζεηο παξεκβάζεσλ θαη δξάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ παξερφκελνπ επηπέδνπ 

αζθαιείαο ζην νδηθφ δίθηπν ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ. 

4. Μεζνδνινγηθή Δπηζήκαλζε 

Σν έξγν ηνπ πκβνχινπ αθνξά ζηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηεο ΠΑΜΘξ ζε ζρέζε κε ηηο 

απνθάζεηο πνπ πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ φζνλ αθνξά ζε παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε 

ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο ζηε ρσξηθή ελφηεηα αλαθνξάο απηήο. Γε ζπληζηά Μειέηε 

Δπεκβάζεσλ Βειηίσζεο Οδηθήο Αζθάιεηαο (ΜΔΒΟΑ), φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην 

ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην ή ζην ζρεδηαζκφ απηνχ. Ρφινο ηνπ Σερληθνχ πκβνχινπ 

είλαη ε αμηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ πνπ δηέζεζε ε Πεξηθέξεηα εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ 

(κειέηεο, απφςεηο θνξέσλ θαη αξκφδησλ ππεξεζηψλ, ζηνηρεία εμειηζζφκελσλ έξγσλ 

θ.ιπ.). Δπηπιένλ ηνχηνπ, ν χκβνπινο ζπκπιήξσζε ην ππάξρνλ πιηθφ κε εηδηθφηεξε 

δηεξεχλεζε, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ, φπνπ ηα δηαηηζέκελα 

ζηνηρεία δελ ήηαλ επαξθή. ην πιαίζην απηφ, ηφζν ην θαλνληζηηθφ πιαίζην φζν θαη 

ψξηκεο κειέηεο ΜΔΒΟΑ απνηέιεζαλ ρξήζηκν ππφβαζξν γηα ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο 

ηεχρνπο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο. 

ηα πιαίζηα ηεο Μεζνδνινγηθήο Πξνζέγγηζεο ζηα Παξαδνηέα 1 θαη 2 εμεηάζηεθαλ: 

 Οη θαηεπζχλζεηο θαη εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο ζε δηεζλέο, 

επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν, κε βαζηθφ ζηφρν ηε κείσζε θαηά 50% ησλ ζαλάησλ 

ζε ηξνραία νδηθά αηπρήκαηα κέρξη ην 2020. 

 Σν επίπεδν Οδηθήο Αζθάιεηαο ζηελ Διιάδα θαη εηδηθφηεξα ζηελ ΠΑΜΘξ κε 

δηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. 

 Η αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο ζε παλειιαδηθφ επίπεδν θαη 

ζηελ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ, κε θαηαγξαθή ησλ ελεξγεηψλ πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ 

Πεξηθέξεηα (Μειέηεο Δπεκβάζεσλ Βειηίσζεο Οδηθήο Αζθάιεηαο θ.ιπ.) 

 Η πνζνηηθνπνίεζε ηνπ ζηφρνπ γηα ηελ εθαξκνγή κηαο ζηξαηεγηθήο Οδηθήο 

Αζθάιεηαο ζηελ ΠΑΜΘξ, κε ηε ζχληαμε δηαγξάκκαηνο πξνβνιήο ζηφρνπ γηα ην 

2023. 
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5. Πεδία αλάπηπμεο δξάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο Οδηθήο Αζθάιεηα 

ζηε ρώξα θαη ηελ ΠΑΜΘξ 

Με ην ηεχρνο “Π1. Δπηθαηξνπνηεκέλε Μειέηε ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ γηα ηε Βειηίσζε 

ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο 2014-2020” πνπ ζπλέηαμε ε EEO Group σο “Σερληθφο 

χκβνπινο Τπνζηήξημεο γηα ηελ Αλάπηπμε Δζληθήο Πνιηηηθήο γηα ηελ Οδηθή Αζθάιεηα” 

γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΔΓΑ-Μ ηνπ ΤΠΤΜΔΓΙ θαζνξίδνληαη επηά Πξνγξάκκαηα γηα έλα 

Δζληθφ Πιαίζην ηξαηεγηθήο, ηα νπνία εληάζζνληαη ζην πεξίγξακκα ησλ αληίζηνηρσλ 

επηά ηξαηεγηθψλ ηφρσλ ηεο ΔΔ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ: 

Πξόγξακκα 1: Βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο Δθπαίδεπζεο Οδηθήο Αζθάιεηα 

 (δξάζεηο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο) 

Πξόγξακκα 2: Βειηηζηνπνίεζε ηεο Δπηηήξεζεο ηεο θπθινθνξίαο γηα ηελ Οδηθή 

Αζθάιεηα 

 (αλαβάζκηζε εμνπιηζκνχ επηηήξεζεο θαη ζηφινπ νρεκάησλ ησλ 

αξκφδησλ ππεξεζηψλ [Αζηπλνκία]) 

Πξόγξακκα 3: Δλίζρπζε ησλ ζπλζεθψλ Οδηθήο Αζθάιεηα ζηηο νδηθέο ππνδνκέο 

 (δξάζεηο νξηδφληηνπ ραξαθηήξα γηα ηελ αξηηφηεηα θαη ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ αξκφδησλ ΓΣΔ ηεο Πεξηθέξεηαο) 

Πξόγξακκα 4: Δλέξγεηεο γηα ηε δεκηνπξγία Αζθαιψλ Ορεκάησλ 

 (βξαρππξφζεζκε ζηξαηεγηθή πνπ αθνξά ζηελ επηβνιή ηερληθψλ θαη 

ηξνρνλνκηθψλ ειέγρσλ θαη κεζνκαθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή πνπ 

αθνξά ζηελ αλαλέσζε ηνπ ζηφινπ νρεκάησλ, κε ηδηαίηεξε βαξχηεηα 

ζηα επαγγεικαηηθά νρήκαηα) 

ρήκα 1: Δμέιημε αξηζκνχ λεθξψλ ζηα νδηθά ηξνραία αηπρήκαηα ζηελ ΠΑΜΘξ γηα ηα έηε 2010-
2015 θαη πηζαλνί πνζνηηθνί ζηφρνη βειηίσζεο ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο [πεγέο: ΔΛΑ, 
ΔΛΣΑΣ, επεμεξγαζία: ΔΤΔΡΓΟ Α.Δ.] 
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Πξόγξακκα 5: Τηνζέηεζε ιχζεσλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

Οδηθήο Αζθάιεηα 

 (Γνκή Παξαηήξεζεο ησλ ζπζηεκάησλ Οδηθψλ Μεηαθνξψλ ζε επίπεδν 

Πεξηθέξεηαο) 

Πξόγξακκα 6: Πξνζθνξά ζπλζεθψλ Άκεζεο βνήζεηα παζφλησλ 

 (αλαβάζκηζε ζηφινπ νρεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ ησλ αξκφδησλ θνξέσλ 

[ΔΚΑΒ, Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, Αζηπλνκία]) 

Πξόγξακκα 7: Γεκηνπξγία πεξηβάιινληνο γηα Αζθαιείο ρξήζηεο ηεο Οδνύ 

 (αλάπηπμε πξνγξακκάησλ κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηνπ νδηθνχ 

ρψξνπ γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ ηνπ δηθηχνπ [πνδειάηεο, 

δηθπθιηζηέο, πεδνί θ.α.]) 

6. Σν νδηθό δίθηπν ηεο ΠΑΜΘξ 

Οη παξεκβάζεηο βειηίσζεο ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο, νη νπνίεο είλαη αληηθείκελν 

αλάιπζεο θαη αμηνιφγεζεο, αθνξνχλ ζην Δζληθφ θαη Δπαξρηαθφ Οδηθφ Γίθηπν ηεο 

ΠΑΜΘξ. Σν Δζληθφ θαη Δπαξρηαθφ Γίθηπν, ην νπνίν απνηειεί επζχλε ηεο ΠΑΜΘξ θαη 

ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηεο (ΓΣΔ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ θαηά ηφπνπο ΓΣΔ ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ), ηεθκεξηψλεηαη κε ην παξφλ Έξγν θαη απνηειείηαη απφ: 

 ην Δζληθό Οδηθό Γίθηπν ζπλνιηθνύ κήθνπο 828 ρικ., ην νπνίν απνηειείηαη απφ: 

 ηελ Δζληθή Οδό 02 πνπ εθηείλεηαη απφ ηα φξηα ηεο ΠΔ εξξψλ έσο θαη ην 

Σεισλείν Κήπσλ, κήθνπο πεξί ηα 294 ρικ. 

 ηελ Δζληθή Οδό 51 (Αξδάλην - Καζηαληέο, Καζηαληέο - Οξκέλην), κήθνπο πεξί ηα 

132 ρικ. 

 ηελ Δζληθή Οδό 53 (Αιεμαλδξνχπνιε Μηθξφ Γέξεην, Μηθξφ Γέξεην - 

Διιελνβνπιγαξηθά χλνξα), κήθνπο πεξί ηα 89 ρικ., κε ην ηκήκα ηεο 

επέθηαζεο πξνο ηα Διιελνβνπιγαξηθά χλνξα λα είλαη αλελεξγφ 

 ηελ Δζληθή Οδό 14 απφ Ξάλζε έσο Γξάκα κήθνπο πεξί ηα 90 ρικ. 

 ηελ Δζληθή Οδό 55 (Ξάλζε - Δρίλνο - Διιελνβνπιγαξηθά χλνξα), κήθνπο πεξί 

ηα 32 ρικ (ην ηκήκα απφ Μειίβνηα έσο Διιελνβνπιγαξηθά χλνξα δελ είλαη 

δηαλνηγκέλν θαη ραξαθηεξίδεηαη σο κε ελεξγφ). 

 ηελ Δζληθή Οδό 12 απφ ηα φξηα ηεο ΠΔ εξξψλ έσο θαη ηελ Καβάια, κήθνπο 

πεξί ηα 45 ρικ θαη απφ ηε Νόηηα Παξάθακςε Γξάκαο πνπ ιεηηνπξγεί σο 

ηκήκα ζχλδεζεο ηεο Δ.Ο12α θαη Δ.Ο.12β ηεο ΠΔ Γξάκαο κήθνπο πεξί ηα 12 

ρικ. 

 ηελ Παιηά Δζληθή Οδό 02 ζηελ ΠΔ Καβάιαο πνπ εθηείλεηαη απφ ην Οθξχλην 

έσο ηελ Καβάια, κήθνπο πεξί ηα 48 ρικ. 
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 ηελ Δζληθή Οδό 69 ζην λεζί ηεο Θάζνπ πνπ θηλείηαη παξαιηαθά απφ ην Ληκέλα 

έσο ηα Ληκελάξηα, κήθνπο πεξίπνπ 39 ρικ. 

 ηελ Δζληθή Οδό 57 “Γξάκα - Κάησ Νεπξνθφπη - Διιελνβνπιγαξηθά χλνξα”, 

κήθνπο πεξί ηα 49 ρικ. 

 ην Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν πνπ απνηειείηαη απφ 113 δηαθξηηέο νδνχο, ζπλνιηθνύ 

κήθνπο 2 363 ρικ. 

7. Σν δήηεκα ηεο επηινγήο θαη έληαμεο δξάζεσλ Βειηίσζεο ηεο 

Οδηθήο Αζθάιεηα σο πξνο ηε ζρέζε ηνπο κε ην Γηεπξσπατθό Γίθηπν 

Μεηαθνξώλ (ΓΔΓ-Μ) 

Η ππνδνκή ηνπ ΓΔΓ-Μ ζπλίζηαηαη ζηελ ππνδνκή γηα ηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, 

ηελ εζσηεξηθή λαπζηπινΐα, ηηο νδηθέο κεηαθνξέο, ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ηηο 

αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο θαη ηηο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο, δεκηνπξγψληαο έλα 

παλεπξσπατθφ δίθηπν ην νπνίν δηαξζξψλεηαη ζε δχν επίπεδα: ην Δθηεηακέλν Γίθηπν 

(Comprehensive Network) θαη ην Βαζηθό/Κεληξηθό Γίθηπν (Core network). 

χκθσλα κε ην ηεχρνο ηνπ ΔΠΑ 2014-2020, νη δξάζεηο βειηίσζεο Οδηθήο Αζθάιεηαο 

πνπ δχλαληαη λα ζηεξηρζνχλ απφ ην ΔΣΠΑ αθνξνχλ ζην ΓΔΓ-Μ θαη ζηηο ζπλδέζεηο ηνπ 

κε πνιπηξνπηθνχο, δεπηεξεχνληεο θαη ηξηηεχνληεο θφκβνπο απηνχ (δειαδή ζε άμνλεο 

ηνπ ΓΔΓ-Μ θαη ζε δεπηεξεχνπζεο θαη ηξηηεχνπζεο ζπλδέζεηο κε απηφ), ελψ νη ηνπηθέο 

νδνί δελ είλαη δπλαηφ λα εληαρζνχλ ζε πξφγξακκα πινπνίεζεο δξάζεσλ κέζσ ηνπ 

ΔΠΑ 2014-2020. 

Δλψ ην ΓΔΓ-Μ είλαη ζαθέο θαη έρεη νξηζηεί κε ηνπο αληίζηνηρνπο ράξηεο ηεο ΔΔ πνπ 

εθδφζεθαλ ην 2013, ππάξρεη κία “γθξίδα δψλε” αζάθεηαο γχξσ απφ ηηο δεπηεξεχνπζεο 

θαη ηξηηεχνπζεο ζπλδέζεηο, νη νπνίεο κέρξη ζηηγκήο δελ είραλ ηεθκεξησζεί. Με ην παξφλ 

Έξγν θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηα επίζεκα έγγξαθα ηεο ΔΔ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ, φζν θαη ην εζληθφ Καλνληζηηθφ Πιαίζην [Οδεγίεο Μειεηψλ Οδηθψλ 

Έξγσλ - Λεηηνπξγηθή Καηάηαμε Οδηθνχ Γηθηχνπ (ΟΜΟΔ-ΛΚΟΓ)], ηεθκεξηψζεθε κε 

αλαιπηηθφ ηξφπν ν νξηζκφο δεπηεξεπφλησλ θαη ηξηηεπφλησλ θφκβσλ θαη ζπλδέζεσλ κε 

ην ΓΔΓ-Μ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αμηνιφγεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ πξνο 

ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Οδηθήο Αζθάιεηαο κε βάζε έλα αληίζηνηρν θξηηήξην πνπ ζα 

απερεί ζηε ζπκκεηνρή ή φρη κηαο νδνχ ζην ΓΔΓ-Μ θαη ζηηο ζπλδέζεηο απηνχ. 

8. Σν δήηεκα ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο ζην ΔΠΑ 2014-2020 

ην πιαίζην ησλ θχξησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ πνπ θαιείηαη λα θαιχςεη ε Διιάδα 

θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020 θαη κέζσ ηνπ πκθψλνπ Δηαηξηθήο 
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ρέζεο 2014-2020 («Δηαηξηθφ χκθσλν γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο» - ΔΠΑ), 

εληάζζεηαη θαη ην δήηεκα ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο. 

Με ην ΔΠΑ 2014-2020: 

«διαπιζηώνεηαι η ανάγκη για ηην καηά πποηεπαιόηηηα ολοκλήπυζη επιλεγμένυν 

ημημάηυν ηος αναλςηικού οδικού δικηύος Γιεςπυπαφκών Μεηαθοπών, πος 

ζςμπληπώνοςν ηον ςπό ςλοποίηζη ζσεδιαζμό ηηρ ππογπαμμαηικήρ πεπιόδος 

2007-2013 και ηα οποία εξςπηπεηούν ηη διαζύνδεζη ηυν πεπιοσών ηηρ 

ηπειπυηικήρ σώπαρ με ηο βαζικό (core) οδικό δίκηςο και ηοςρ κύπιοςρ 

αναπηςξιακούρ/ζςγκοινυνιακούρ κόμβοςρ ηος αναλςηικού δικηύος (ππυηεύοςζερ 

νομών, διοικηηικά κένηπα πεπιθεπειών, λιμάνια, κλπ.), καθώρ και ηη ζςμπλήπυζη 

ηος κύπιος οδικού δικηύος μεγάλυν νηζιυηικών πεπιθεπειών. 

Δξίζος ζημανηική ανάγκη ηος ζςζηήμαηορ μεηαθοπών ηηρ σώπαρ είναι η βεληίυζη 

κπίζιμυν ζςνδέζμυν για ενίζσςζη ηηρ πεπιθεπειακήρ κινηηικόηηηαρ με έμθαζη ζε 

ππυηεύοςζερ νομών και πεπιθεπειακά κένηπα πος δεν εξςπηπεηούνηαι άμεζα από 

ηα Γιεςπυπαφκά Οδικά Γίκηςα (ΓΟΓ), καθώρ και η βεληίυζη ηηρ ζςνδεζιμόηηηαρ 

ηυν απομακπςζμένυν, ηυν νηζιυηικών και ηυν οπεινών πεπιοσών ηηρ σώπαρ. 

Σέλορ, είναι απαπαίηηηερ οι εζηιαζμένερ παπεμβάζειρ βεληίυζηρ ηηρ Οδικήρ 

Αζθάλειαρ ζε επικίνδςνα ημήμαηα ηος εθνικού δικηύος (αναλςηικό ΓΟΓ πος δεν 

έσει αναβαθμιζθεί) και ηος πεπιθεπειακού/επαπσιακού δικηύος (εκηόρ ΓΟΓ), καθώρ 

και παπεμβάζειρ ενίζσςζηρ ηηρ αποηελεζμαηικήρ ππόλητηρ και 

ανηιμεηώπιζηρ/διασείπιζηρ ηυν αηςσημάηυν και ηυν επιπηώζεών ηοςρ ζε όλη ηη 

σώπα.» 

πγθεθξηκέλα, ζην Κεθάιαην 1.3 ηνπ ηεχρνπο ηνπ ΔΠΑ 2014-2020, φπνπ αλαιχεηαη ε 

ηξαηεγηθή γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020, νη θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο φζνλ αθνξά ζηηο Οδηθέο Μεηαθνξέο: 

«ηιρ οδικέρ Μεηαθοπέρ οι ζημανηικόηεπερ σπημαηοδοηικέρ πποηεπαιόηηηερ 

αθοπούν ηην ολοκλήπυζη ηος βαζικού οδικού δικηύος ΓΔΓ-Μ καθώρ και ηην καηά 

πποηεπαιόηηηα ςλοποίηζη αναλςηικών ημημάηυν ηος ΓΔΓ-Μ πος ενιζσύοςν ηην 

ζςνεκηικόηηηα ηος ζςνολικού ζςζηήμαηορ ηυν Γιεςπυπαφκών Γικηύυν Μεηαθοπών 

όλυν ηυν Πεπιθεπειών ηηρ σώπαρ. Δπιππόζθεηα άμεζερ πποηεπαιόηηηερ 

αποηελούν η αναβάθμιζη δεςηεπεςοςζών και ηπιηεςοςζών ζςνδέζευν με ηα ΓΔΓ-

Μ ηηρ σώπαρ και η βεληίυζη ηος επιπέδος ηηρ Οδικήρ Αζθάλειαρ 

ζςμπεπιλαμβανομένηρ και ηηρ πποζβαζιμόηηηαρ ηυν αηόμυν με αναπηπίερ, με 

επιλεγμένερ παπεμβάζειρ ζε όλο ηο εθνικό δίκηςο, διαμέζος ολοκληπυμένυν 

ζσεδίυν παπεμβάζευν ανά Πεπιθεπειακό διαμέπιζμα.» 
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Οη αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο αιιά θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη, 

αλαπηχζζνληαη ζε ζπλνιηθά 11 Θεκαηηθνχο ηφρνπο. ην Θεκαηηθφ ηφρν 7 (Θ 7: 

Πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ κεηαθνξψλ θαη άξζε ησλ εκπνδίσλ ζε βαζηθέο ππνδνκέο 

δηθηχσλ) αλαιχνληαη νη βαζηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο γηα ηηο βηψζηκεο κεηαθνξέο θαη 

ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ ζε βαζηθέο ππνδνκέο δηθηχσλ, νη νπνίεο απνηππψλνληαη ζε 

ηέζζεξηο θχξηεο νκάδεο ζηφρσλ, εθ ησλ νπνίσλ ε ηέηαξηε νκάδα ζηφρσλ αθνξά ζηε 

βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο κεηαθνξψλ, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη σο επηκέξνπο ηειηθφ 

ζηφρν: 

«Ση βεληίυζη ηυν επιπέδυν Οδικήρ Αζθάλειαρ και ηην ανηίζηοιση μείυζη ηυν 

ηποσαίυν αηςσημάηυν με εζηιαζμένερ βπασςππόθεζμερ παπεμβάζειρ ςτηλήρ 

αποδοηικόηηηαρ (π.σ. ηοπικέρ βεληιώζειρ μελανών ζημείυν ηος αναλςηικού ΓΔΓ-Μ 

και άλλυν οδών ηος εθνικού δικηύος, μέζυ ολοκληπυμένυν ζσεδίυν 

παπεμβάζευν ανά Πεπιθεπειακό Γιαμέπιζμα) καθώρ και μέηπα ενεπγηηικήρ Οδικήρ 

Αζθάλειαρ.» 

9. Γεδνκέλα θαη Πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηε βειηίσζεο ηεο Οδηθήο 

Αζθάιεηαο ζηελ ΠΑΜΘξ 

Γηα ηηο πέληε Π.Δ. ηεο ΠΑΜΘξ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ Δγλαηία Οδφ ΑΔ (ΔΟΑΔ), 

εηδηθέο Μειέηεο Δπεκβάζεσλ Βειηίσζεο Οδηθήο Αζθάιεηαο (ΜΔΒΟΑ) πνπ αθνξνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ κε ζπγθεθξηκέλεο φκσο εμαηξέζεηο: 

 Δμαίξεζε Γηεπξσπατθψλ Αμφλσλ 

 Δμαίξεζε αμφλσλ ηνπ Δζληθνχ Οδηθνχ Γηθηχνπ γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ εθπνλεζεί 

κειέηεο Οδηθήο Αζθάιεηα 

 Δμαίξεζε νδηθψλ ηκεκάησλ φπνπ ππάξρεη σξηκφηεηα κειεηψλ ή δεκνπξάηεζεο 

έξγσλ 

Οη εμαηξέζεηο απηέο δελ είλαη απνδεθηέο ζηα πιαίζηα ελφο ΟΟΑ πνπ νθείιεη λα έρεη 

εληαία ραξαθηεξηζηηθά θαη νκνγελνπνηεκέλν επίπεδν Οδηθήο Αζθάιεηαο. ε θάζε 

πεξίπησζε φκσο, νη ραξαθηεξηζκέλνη Γηεπξσπατθνί Άμνλεο (ΓΔΓ-Μ) ζηελ ΠΑΜΘξ δελ 

είλαη νινθιεξσκέλνη ζην ζχλνιφ ηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ ρξήδνπλ βειηηψζεσλ ζε 

ηκήκαηα ηα νπνία είλαη ηδηαίηεξα επηβαξπκέλα σο πξνο ηελ Οδηθή Αζθάιεηα. Δπίζεο, 

ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη ν ζρεδηαζκφο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ γηα ηε βειηίσζε 

ηκεκάησλ αμφλσλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο ΠΑΜΘξ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο παξακέλεη 

ζηάζηκνο (κε ηε ζπλεπηθνπξία ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο) απφ ηελ πεξίνδν εθπφλεζεο 

ησλ ΜΔΒΟΑ. πλεπαθφινπζα, ηα ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ, ηα νπνία είραλ εμαηξεζεί απφ 

ηηο ΜΔΒΟΑ εμαηηίαο ηεο κειεηεηηθήο σξηκφηεηαο πνπ εκθάληδαλ, ζπλερίδνπλ λα 

ρξήδνπλ βειηίσζεο ηεο Οδηθήο ηνπο Αζθάιεηαο. Δπηπιένλ αλαθέξεηαη φηη ε 

επηιερζείζα απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο πξνηεξαηφηεηα ζηελ σξίκαλζε ησλ αμφλσλ πνπ 
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εμαηξέζεθαλ απφ ηηο κειέηεο ηεο ΔΟΑΔ, δειψλεη εκκέζσο πςειφηεξε ηεξάξρεζε γηα 

ηνπο ηνπηθνχο θνξείο. 

ην αλσηέξσ πιαίζην δεηήζεθε απφ ηηο ΓΣΔ ησλ ΠΔ ηεο ΠΑΜΘξ θαη ηε ΓΣΔ ηεο 

Πεξηθέξεηαο λα ηεξαξρήζνπλ ηηο απαηηνχκελεο επεκβάζεηο ζην νδηθφ δίθηπν 

αξκνδηφηεηάο ηνπο, αμηνπνηψληαο ηα ζηνηρεία ησλ ΜΔΒΟΑ, φπσο απηέο δηαηέζεθαλ 

απφ ηελ ΔΟΑΔ. Η Οκάδα Έξγνπ (ΟΔ) ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο επηθαηξνπνίεζε ηηο 

δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο κε ηηο ΓΣΔ ησλ ΠΔ ηεο ΠΑΜΘξ. Η ζπιινγή ησλ πξνηάζεσλ 

ησλ ΓΣΔ επεηεχρζε κέζσ ελφο «Δξωηεκαηνινγίνπ Σπιινγήο Σηνηρείωλ γηα ηελ 

Δθαξκνγή Κξηηεξίωλ Βαζκνιόγεζεο θαη Ιεξάξρεζεο Σρεδηαδόκελωλ Έξγωλ 

Υπνδνκήο πνπ αθνξνύλ ζε Μεζν-Μαθξνπξόζεζκεο Γξάζεηο, νη νπνίεο βαίλνπλ 

πξνωζεηηθά γηα ηε βειηίωζε ηνπ επηπέδνπ Οδηθήο Αζθάιεηα ζην Οδηθό Γίθηπν 

ηεο ΠΑΜΘξ», ην νπνίν ζπκπιεξψζεθε απφ ηηο ππεξεζίεο κε ηε ζπλδξνκή ηνπ 

Σερληθνχ πκβνχινπ. Με ην Δξσηεκαηνιφγην απηφ ζπιιέγεηαη φιε ε απαηηνχκελε 

πιεξνθνξία γχξσ απφ ηηο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο (σξηκφηεηα θαη ζθνπηκφηεηα 

δξάζεο, νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ζηνηρεία αηπρεκάησλ, ζέζεσλ κεησκέλεο Οδηθήο 

Αζθάιεηαο). 

10. Οκνγελνπνίεζε ραξαθηεξηζηηθώλ πξνηάζεσλ βειηίσζεο Οδηθήο 

Αζθάιεηαο ησλ ΜΔΒΟΑ θαη ησλ δξάζεσλ πνπ ρεηξίδνληαη νη ΓΣΔ 

Οη Μειέηεο Δπεκβάζεσλ Βειηίσζεο Οδηθήο Αζθάιεηαο (ΜΔΒΟΑ) πνπ ζπληάρζεθαλ 

απφ ηελ ΔΟΑΔ πεξηέρνπλ κεγάινπ εχξνπο θαη εθηάζεσο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ 

ζηνπο εμεηαδφκελνπο άμνλεο, νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη κέζσ πιήζνπο πηλάθσλ πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηα Παξαδνηέα ηεο θάζε ΜΔΒΟΑ. εκαληηθή πιεξνθνξία πνπ παξέρεηαη 

είλαη ε πνηφηεηα ζρεδηαζκνχ ηεο νξηδφληηαο ράξαμεο ησλ πθηζηάκελσλ αμφλσλ πνπ 

κειεηψληαη κε ηελ θάζε ΜΔΒΟΑ σο πξνο ηελ Οδηθή Αζθάιεηα, κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ 

ζέζεσλ Μεησκέλεο Οδηθήο Αζθάιεηαο (ΜΟΑ) πνπ αθνξνχλ ζε ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ ηα 

νπνία ρξήδνπλ βειηηψζεσλ. Αληηζέησο, νη νδηθνί άμνλεο ηνπ Δζληθνχ θαη Δπαξρηαθνχ 

Γηθηχνπ ηεο ΠΑΜΘξ γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ εθπνλεζεί Μειέηεο Οδηθήο Αζθάιεηα, 

δε θέξνπλ ηελ πιεξνθνξία πεξί ζέζεσλ ΜΟΑ. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, πηζαλέο 

ζέζεηο ΜΟΑ πθίζηαληαη θαη ζε απηνχο ηνπο άμνλεο, ηκήκαηα ησλ νπνίσλ ρξήδνπλ 

βειηίσζεο ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο. Με ηηο Τπεξεζίεο πκβνχινπ Σερληθήο Τπνζηήξημεο 

ηνπ παξφληνο Έξγνπ γίλεηαη πξνζπάζεηα νκνγελνπνίεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

πξνηάζεσλ βειηίσζεο ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο πνπ πξνέξρνληαη είηε απφ ΜΔΒΟΑ είηε 

απφ κειέηεο θαη δξάζεηο πνπ δηαρεηξίδνληαη νη αξκφδηεο ΓΣΔ. ην πιαίζην απηφ, θαη 

κέζσ ηνπ παξφληνο Παξαδνηένπ, γίλεηαη επηζθφπεζε ησλ πθηζηάκελσλ νδηθψλ 

ηκεκάησλ γηα ηηο νπνίεο πξνηείλνληαη δξάζεηο Οδηθήο Αζθάιεηα θαη γηα ηηο νπνίεο δελ 

έρνπλ εθπνλεζεί ΜΔΒΟΑ. θνπφο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ ζέζεσλ ΜΟΑ 

κέζσ ηεο άληιεζεο ηεο θαηάιιειεο πιεξνθνξίαο απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηεο αλάιπζεο 
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ηεο γεσκεηξίαο ράξαμεο ησλ αληίζηνηρσλ νδηθψλ ηκεκάησλ, ψζηε λα ππάξρεη θνηλφ 

επίπεδν πιεξνθνξίαο γηα φιεο ηηο δξάζεηο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηηο ΓΣΔ. 

11. Πξνηεηλόκελεο Γξάζεηο Βειηίσζεο Οδηθήο Αζθάιεηαο από ηηο 

ΓΣΔ ησλ ΠΔ ηεο ΠΑΜΘξ θαη θσδηθνπνίεζή ηνπο 

Η θσδηθνπνίεζε ησλ δξάζεσλ γίλεηαη βάζεη ηεο ρσξνηαμηθήο θαη δηνηθεηηθήο δηαίξεζεο 

ηεο ΠΑΜΘξ ζε ΠΔ, αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα θαη ην πξφηππν πνπ έρεη ζέζεη ην 

Πξφγξακκα ηεο ΔΟΑΔ κε ηηο ΜΔΒΟΑ. 

α/α Σίηινο Γξάζεο 
Αξκόδηα 

ΓΣΔ 

Κσδηθόο 

Γξάζεο 

1 Βειηίσζε - Απνθαηάζηαζε Δπαξρηαθήο Οδνχ Γηδπκφηεηρνπ - Ιζαάθηνπ Έβξνπ ΔΒ-01 

2 
Καηαζθεπή λέαο γέθπξαο ζηε ζέζε ρεηκάξξνπ “Δηξήλε” θαη ησλ εθαηέξσζελ 

απηήο ηκεκάησλ Δζληθήο Οδνχ Νν 53 
Έβξνπ ΔΒ-02 

3 
Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε Δζληθήο Οδνχ Νν2, Σκήκα Γπηηθή Δίζνδνο 

Απαινχ - Αλαηνιηθή Δίζνδνο Αεξνδξνκίνπ Γεκφθξηηνο 
Έβξνπ ΔΒ-03 

4 
Βειηίσζε Οδηθήο Αζθάιεηα ηνπ ηκήκαηνο ηεο Δζληθήο Οδνχ Νν2 “Λνπηξφο 

- Σεισλείν Κήπσλ" 
Έβξνπ ΔΒ-04 

5 
Βειηίσζε Οδηθήο Αζθάιεηα ηνπ ηκήκαηνο ηεο Δζληθήο Οδνχ Νν2 “Μάθξε - 

Αιεμαλδξνχπνιε” 
Έβξνπ ΔΒ-05 

6 
Βειηίσζε Οδηθήο Αζθάιεηα ηνπ ηκήκαηνο ηεο Δπαξρηαθήο Οδνχ Νν4 

“Πξνβαηψλαο - Σπρεξφ - Λαγπλά - Λπθφθσο” 
Έβξνπ ΔΒ-06 

7 
Βειηίσζε Οδηθήο Αζθάιεηα ηνπ άμνλα “Μάθξε - Γίθεια - Αξραία 

Μεζεκβξία” 
Έβξνπ ΔΒ-07 

8 Βειηίσζε ηκεκάησλ ηεο Δ.Ο. Νν 53 Αιεμαλδξνχπνιε - Αηζχκε Έβξνπ ΔΒ-08 

9 Βειηίσζε E.O. Νν2, ηκήκα Απαιφο - Λνπηξφο Έβξνπ ΔΒ-09 

10 
Βειηίσζε επαξρηαθνχ δξφκνπ Κφκαξσλ - Διηάο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Έβξνπ 
Έβξνπ ΔΒ-10 

11 
Βειηίσζε Οδηθήο Αζθάιεηα ηνπ ηκήκαηνο θφκβνο Δγλαηίαο - θφκβνο 

Ιάζκνπ επί ηεο ΔΟ 02 
Ρνδφπεο ΡΟ-01 

12 Βειηίσζε Οδηθήο Αζθάιεηα ηνπ θφκβνπ Φαλαξίνπ επί ηεο ΔΟ 02 Ρνδφπεο ΡΟ-02 

13 
Βειηίσζε Οδηθήο Αζθάιεηα ηεο επαξρηαθήο νδνχ δηεξρφκελεο ηνπ νηθηζκνχ 

Πφξπεο 
Ρνδφπεο ΡΟ-03 

14 
Βειηίσζε Οδηθήο Αζθάιεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ θφκβσλ επί ηνπ άμνλα 

Κνκνηελήο - Μαξψλεηαο 
Ρνδφπεο ΡΟ-04 

15 
Βειηίσζε Οδηθήο Αζθάιεηα ηνπ θφκβνπ Αηγείξνπ επί ηνπ άμνλα Κνκνηελήο 

- (Λάγνπο) Ξάλζε 
Ρνδφπεο ΡΟ-05 

16 Καηαζθεπή έξγσλ δηέιεπζεο ρεηκάξξνπ Βνδβφδε Ρνδφπεο ΡΟ-06 

17 Καηαζθεπή έξγσλ δηέιεπζεο ρεηκάξξνπ Πνληηθνξέκαηνο Ρνδφπεο ΡΟ-07 

18 Καηαζθεπή έξγσλ δηέιεπζεο ρεηκάξξνπ Ακπγδαινξέκαηνο Ρνδφπεο ΡΟ-08 

19 Καηαζθεπή έξγσλ δηέιεπζεο ρεηκάξξνπ Μαπξνπεγήο Ρνδφπεο ΡΟ-09 

20 
Αλαθαηαζθεπή Δπαξρηαθήο Οδνχ Ν.Ρνδφπεο, ηκήκα απφ Κνπηεξφ έσο 

Ίαζκν (Υ.Θ. 6+500 έσο Υ.Θ, 11+000 
Ρνδφπεο ΡΟ-10 

21 
Καηαζθεπή γέθπξαο Λίζζνπ θαη πξνζβάζεσλ επί ηεο επαξρηαθήο νδνχ 

Παλεπηζηεκηνχπνιε - Γξαηηλή - Αξξηαλά 
Ρνδφπεο ΡΟ-11 
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α/α Σίηινο Γξάζεο 
Αξκόδηα 

ΓΣΔ 

Κσδηθόο 

Γξάζεο 

22 Καηαζθεπή έξγσλ δηέιεπζεο ρεηκάξξνπ Μαθξνπφηακνπ Ρνδφπεο ΡΟ-12 

23 Καηαζθεπή έξγσλ δηέιεπζεο ρεηκάξξνπ Σξεινρείκαξξνπ Ρνδφπεο ΡΟ-13 

24 Βειηίσζε Οδηθήο Αζθάιεηα ηεο Δ.Ο.2 Ξάλζεο ΞΑ-01 

25 Βειηίσζε Οδηθήο Αζθάιεηα Δπαξρηαθνχ Οδηθνχ Γηθηχνπ Ξάλζεο ΞΑ-02 

26 Βειηίσζε Οδηθήο Αζθάιεηα ηεο Δ.Ο.14 Ξάλζεο ΞΑ-03 

27 Βειηίσζε Οδηθήο Αζθάιεηα ηεο Δπαξρηαθήο Οδνχ 11 Ξάλζεο ΞΑ-04 

28 Βειηίσζε ηεο ππ’ αξ. 2 Δπαξρηαθήο Οδνχ (Γέθπξα Πνιπζίηνπ) Ξάλζεο ΞΑ-05 

29 Παξάθακςε νηθηζκνχ Διαηνρσξίνπ Καβάιαο ΚΑ-01 

30 
Βειηίσζε - Γηαπιάηπλζε ηεο 10εο Δπαξρηαθήο Οδνχ ζην ηκήκα Νέα 

Πέξακνο - Δγλαηία Οδφο 
Καβάιαο ΚΑ-02 

31 
Βειηίσζε Οδηθήο Αζθάιεηα ηνπ Δζληθνχ θαη Δπαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο 

Νήζνπ Θάζνπ 
Καβάιαο ΚΑ-03 

32 
Βειηίσζε Οδηθήο Αζθάιεηα ηεο Δζληθήο Οδνχ 02 θαη ησλ Δπαξρηαθψλ 

Οδψλ 06-07-08 ηνπ Ννκνχ Καβάιαο 
Καβάιαο ΚΑ-04 

33 
Βειηίσζε Οδηθήο Αζθάιεηα ηεο Παιαηάο Δζληθή Οδνχ 02 ηνπ Ννκνχ 

Καβάιαο 
Καβάιαο ΚΑ-05 

34 
Βειηίσζε Οδηθήο Αζθάιεηα Δπαξρηαθψλ Οδψλ 1,4,10,11,12 ηνπ Ννκνχ 

Καβάιαο 
Καβάιαο ΚΑ-06 

35 

Βειηίσζε, Γηαπιάηπλζε ηεο επαξρηαθήο νδνχ Υξπζνχπνιε - Παξάθακςε 

Δξαηεηλνχ θαη θφκβνπ κε επαξρηαθή νδφ πξνο αεξνδξφκην “Μέγαο 

Αιέμαλδξνο” 

Καβάιαο ΚΑ-07 

36 
Βειηίσζε Οδηθήο Αζθάιεηα ηεο Δ.Ο.57 απφ δηαζηαχξσζε ΒΙ.ΠΔ. Γξάκαο 

έσο δηαζηαχξσζε πξνο Βψιαθα 
Γξάκαο ΓΡ-01 

37 
Βειηίσζε - Αλαθαηαζθεπή ΔΟ 12 (απφ δηαζηαχξσζε Μπινπνηάκνπ έσο 

είζνδν Αξγπξνχπνιεο 
Γξάκαο ΓΡ-02 

38 Αλαθαηαζθεπή θφκβνπ Ξεξνπνηάκνπ θαη κεηαηξνπή ηνπ ζε θπθιηθφ Γξάκαο ΓΡ-03 

39 
Καηαζθεπή Γέθπξαο Μαξκαξηάο κεηά ησλ πξνζβάζεψλ ηεο επί ηεο Δ.Ο.14 

Γξάκαο - Ξάλζεο 
Γξάκαο ΓΡ-04 

40 
Καηαζθεπή Αληζφπεδεο Γηάβαζεο ηδ. Γξακκήο κεηά ησλ πξνζβάζεψλ ηεο 

επί ηεο Δ.Ο.14 Γξάκαο - Ξάλζεο ζηε ζέζε Παιηάκπεια 
Γξάκαο ΓΡ-05 

41 
Βειηίσζε Οδηθήο Αζθάιεηα ηεο Δ.Ο.14 απφ .. Πιαηαληάο έσο φξηα Ν. 

Ξάλζεο 
Γξάκαο ΓΡ-06 

42 Αλαθαηαζθεπή ηνπ θφκβνπ SOFTEX θαη κεηαηξνπή ηνπ ζε θπθιηθφ Γξάκαο ΓΡ-07 

43 
Βειηίσζε Οδηθήο Αζθάιεηα ηεο Δπαξρηαθήο Οδνχ 3 Γξάκα - ηδεξφλεξν - 

θαισηή, απφ Γξάκα έσο ηδεξφλεξν 
Γξάκαο ΓΡ-08 

44 
Βειηίσζε Οδηθήο Αζθάιεηα ηεο Δπαξρηαθήο Οδνχ 10 απφ δηαζηαχξσζε 

Βψιαθα έσο Μηθξνθιεηζνχξα 
Γξάκαο ΓΡ-09 

45 
Βειηίσζε Οδηθήο Αζθάιεηα ησλ Δπαξρηαθψλ Οδψλ 4 & 5 απφ Αδξηαλή έσο 

Αγ.Αζαλάζην 
Γξάκαο ΓΡ-10 

 

Σν ζχλνιν ηνπ εθηηκψκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ αλσηέξσ 45 πξνηεηλφκελσλ 

δξάζεσλ βειηίσζεο ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο ζην νδηθφ δίθηπν ηεο ΠΑΜΘξ αλέξρεηαη ζην 

πνζφ ησλ 127 662 995 €. 

Η ραξηνγξαθηθή απνηχπσζε ησλ αλσηέξσ 45 πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ παξαηίζεηαη 

ζην ηέινο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. 

Πίλαθαο 1: Πξνηεηλφκελεο Γξάζεηο Βειηίσζεο Οδηθήο Αζθάιεηα απφ ηηο ΓΣΔ θαη θσδηθνπνίεζή ηνπο 



 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΙΟ ΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ 
 ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

Δπιηελική ύνοτη 
 

 ειίδα Ηκεξνκελία: 31.05.2017 

 13 Έθδνζε: 1 

12. Μέζνδνο θαη Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο πξνηεηλόκελσλ δξάζεσλ 

βειηίσζεο ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ παξφληνο Έξγνπ είλαη ε αλάιπζε θαη 

ηεθκεξίσζε ηεο επίδξαζεο ηεο θάζε πξνηεηλφκελεο παξέκβαζεο, ζηελ Οδηθή 

Αζθάιεηα ηνπ ηκήκαηνο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζην νπνίν αλαθέξεηαη. Οξηζκέλεο απφ ηηο 

δξάζεηο γηα ηηο νπνίεο γίλεηαη ιφγνο βξίζθνληαη ζηε θάζε θαηαζθεπήο (νξίδνληαη σο 

εμειηζζφκελεο δξάζεηο) ελψ θάπνηεο άιιεο βξίζθνληαη ζε κειεηεηηθή θάζε. Η επίδξαζε 

πνπ ζα έρεη θάζε κία απφ απηέο ηηο δξάζεηο ζηε βειηίσζε ηεο Οδηθήο Αζθάιεηα είλαη 

δήηεκα πνπ άπηεηαη βαζκνιφγεζεο ησλ δξάζεσλ κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ θαη 

ηεθκεξησκέλσλ θξηηεξίσλ. 

Η ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο αμηνιφγεζεο ησλ δξάζεσλ βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ηεο 

πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί έλαο ηεξαξρεκέλνο 

θαηάινγνο έξγσλ, ν νπνίνο ζα απνηειεί θαη ηνλ ηειηθφ πίλαθα ηνπ Οινθιεξσκέλνπ 

ρεδίνπ Οδηθήο Αζθάιεηα ηεο ΠΑΜΘξ (ΟΟΑ-ΠΑΜΘξ). Η ζχληαμε ηνπ ΟΟΑ 

απνηειεί ην αληηθείκελν ησλ “Τπεξεζηψλ πκβνχινπ Σερληθήο Τπνζηήξημεο 

Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ γηα ηηο Παξεκβάζεηο Οδηθήο Αζθάιεηα”. Απνηέιεζκα απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο είλαη ε ζχληαμε ηνπ ηειηθνύ πίλαθα ηεξαξρεκέλωλ κεζν-

καθξνπξόζεζκωλ δξάζεωλ βειηίωζεο ηεο Οδηθήο Αζθάιεηα ηνπ ΟΣΟΑ-ΠΑΜΘξ, 

ν νπνίνο απνηειεί εξγαιείν αλάιπζεο ηεο επίδξαζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ ζηε 

βειηίσζε ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο ζην νδηθφ δίθηπν ηεο ΠΑΜΘξ, ηεξάξρεζεο θαη 

ηεθκεξίσζεο ηεο αλαγθαηφηεηαο πινπνίεζήο ηνπο σο πξνο ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα 

ηεο βειηίσζεο ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο. ηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ε δηακφξθσζε 

ελφο θαηαιόγνπ πξνηεξαηνηήηωλ έληαμεο ζην Πεξηθεξεηαθό Δπηρεηξεζηαθό 

Πξόγξακκα 2014-2020 ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ θαη ρξεκαηνδόηεζεο δξάζεωλ πνπ 

ζπκβάινπλ ζηε βειηίωζε ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο θαη απνηειεί ηελ ηεξαξρεκέλε 

ζεηξά ξεαιηζηηθώλ θαη ζηνρεπκέλωλ έξγωλ πνπ ρξήδνπλ ρξεκαηνδόηεζεο κε 

ζθνπφ ηε βέιηηζηε θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ, ζε δξάζεηο πνπ 

ηεθκεξησκέλα βειηηψλνπλ ην επίπεδν ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο ζηελ ΠΑΜΘξ. Κχξηνο 

ζθνπφο είλαη ε βειηίωζε ηεο ζέζεο θαηάηαμεο ηεο Πεξηθέξεηαο ζε εζληθό αιιά θαη 

ζε δηεπξωπαϊθό επίπεδν όζνλ αθνξά ζην επηηπγραλόκελν επίπεδν Οδηθήο 

Αζθάιεηαο. 

Σα θξηηήξηα ηα νπνία επειέγεζαλ πξνθεηκέλνπ λα βαζκνινγεζνχλ νη εμειηζζφκελεο 

δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε βειηίσζε ηεο Οδηθήο Αζθάιεηα ζηελ Πεξηθέξεηα είλαη ηα 

εμήο: 

A. Ωξηκόηεηα Γξάζεο 

Βαζκνινγείηαη ην επίπεδν σξηκφηεηαο κηαο πξνηεηλφκελεο Γξάζεο. Σν θξηηήξην αθνξά 

ζηελ πξφνδν ησλ δηαδηθαζηψλ νινθιήξσζεο ηεο κειέηεο ή πινπνίεζεο ελφο έξγνπ θαη 
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ηεο πξνφδνπ ησλ δηνηθεηηθψλ θαη άιισλ ππνζηεξηθηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ 

ηελ νκαιή πινπνίεζε ηεο δξάζεο θαη απνηειεί δείθηε γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε. 

B. Πξνϋπνινγηζκόο Γξάζεο 

Σν θξηηήξην αθνξά ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ελφο έξγνπ θαη είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε 

λα απνθεχγεηαη αθελφο ν δηακνηξαζκφο ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ ζε πνιιέο θαη κηθξέο 

δξάζεηο πνπ πηζαλψο επηηπγράλνπλ κηθξήο θιίκαθαο βειηίσζε ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο 

θαη αθεηέξνπ λα κελ απνξξνθψληαη εμ νινθιήξνπ ζε ηδηαίηεξα κεγάιεο δξάζεηο πνπ 

επηθεληξψλνπλ παξεκβάζεηο Οδηθήο Αζθάιεηαο ζε κεκνλσκέλεο πεξηνρέο 

απνθφπηνληαο νπζηαζηηθά ηελ επηδησθφκελε ζπλέρεηα θαη ζπλάθεηα κεηαμχ ησλ 

δξάζεσλ ζην ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο. εκαληηθφ είλαη λα ζεκεησζεί φηη ηα «Δηδηθνχ 

Σχπνπ Έξγα», ηα νπνία απνηεινχλ ζεκεηαθέο επεκβάζεηο (π.ρ. Κφκβνο, Γέθπξα), 

βαζκνινγνχληαη κε ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ ηνπ ππφςε θξηηεξίνπ ζεσξψληαο φηη 

επηηπγράλνπλ ηε κέγηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο. 

C. Σθνπηκόηεηα Γξάζεο 

Βαζκνινγείηαη ε ζθνπηκφηεηα πινπνίεζεο ηεο Γξάζεο σο πξνο ηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ θπθινθνξίαο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο αζθάιεηαο ηεο ππνδνκήο γηα ηνπο 

ρξήζηεο ηεο νδνχ ζε ζρέζε κε ηελ θαηεγνξία ηνπ νδηθνχ ηκήκαηνο. ην ζπγθεθξηκέλν 

θξηηήξην εμεηάδεηαη ε πθηζηάκελε ζπλζήθε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ ζην νπνίν ζα εθαξκνζηεί ε πξνηεηλφκελε δξάζε Οδηθήο Αζθάιεηα, 

ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο θξίζηκεο πιεπξέο ηνπ ζχλζεηνπ απηνχ δεηήκαηνο (ζρέζε 

κε ΓΔΓ-Μ, ραξαθηεξηζηηθά θφξησλ θπθινθνξίαο, παξαγσγηθφο ηζηφο πεξηνρήο). 

D. Ύπαξμε Μειέηεο Δπεκβάζεωλ Βειηίωζεο Οδηθήο Αζθάιεηαο (ΜΔΒΟΑ) 

Σν παξφλ θξηηήξην αμηνινγεί ηελ χπαξμε Μειέηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο, πνπ αθνξά ζηνλ 

άμνλα -ή ηκήκα απηνχ- γηα ηνλ νπνίν πξνηείλεηαη θάπνηα δξάζε βειηίσζεο ηεο Οδηθήο 

Αζθάιεηα. Σν θξηηήξην απηφ είλαη πιήξσο δπλακηθφ, εθφζνλ ε θάζε αξκφδηα ππεξεζία 

πνπ ρεηξίδεηαη κηα δεδνκέλε δξάζε Οδηθήο Αζθάιεηαο έρεη ηε δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ 

εθπφλεζεο κειέηεο Οδηθήο Αζθάιεηα ζχκθσλα κε ηα πξφηππα πνπ έρνπλ ηεζεί. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο δχλαληαη λα σξηκάδνπλ θαη σο εθ ηνχηνπ λα 

ηεξαξρνχλ πςειφηεξα δξάζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηελ Οδηθή Αζθάιεηα θαη θξίλνληαη σο 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ην νδηθφ δίθηπν επζχλεο ηνπο. 

E. Θέζεηο Μεηωκέλεο Οδηθήο Αζθάιεηαο (ΜΟΑ) πνπ αληηκεηωπίδνληαη 

Αμηνινγείηαη ε αληηκεηψπηζε ή φρη εληνπηζκέλσλ κειαλψλ ζεκείσλ ζηνλ νδηθφ άμνλα (ή 

ηκήκα απηνχ), ζηνλ νπνίν αθνξά ε πξνηεηλφκελε δξάζε Οδηθήο Αζθάιεηα. Οη ζέζεηο 

ΜΟΑ δηαθξηηνπνηνχληαη σο πξνο ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα πνπ 

έρνπλ ηεζεί κε ηηο ΜΔΒΟΑ θαη ζπλαθφινπζα ε βαζκνιφγεζε ηνπ ελ ιφγσ θξηηεξίνπ 

απνθηά ηελ απαηηνχκελε πνηνηηθή δηαβάζκηζε. 
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Γηα θάζε θξηηήξην (ην νπνίν αλαιχεηαη ζε πνιιαπιά ππνθξηηήξηα κε θαηάιιειν θαη 

ζπγθεθξηκέλν εχξνο κνλάδσλ βαζκνινγίαο) ρξεζηκνπνηείηαη θνηλή θιίκαθα 

βαζκνινγίαο απφ ην 1 έσο ην 5. 

Σα αλσηέξσ θξηηήξηα είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο θαη θαζνξίδνληαη απφ ζπγθεθξηκέλε 

ζηάζκηζε, ε νπνία είλαη ε εμήο: 

α/α Κξηηήξην Αμηνιόγεζεο πληειεζηήο Βαξύηεηαο 

1 Ωξηκφηεηα Γξάζεο 30% 

2 Πξνυπνινγηζκφο Γξάζεο 5% 

3 θνπηκφηεηα Γξάζεο 10% 

4 
Ύπαξμε ΜΔΒΟΑ (Μελέηηρ Δπεμβάζευν Βεληίυζηρ 
Οδικήρ Αζθάλειαρ) 

5% 

5 
Θέζεηο ΜΟΑ (Μειυμένηρ Οδικήρ Αζθάλειαρ) πνπ 
αληηκεησπίδνληαη 

50% 

ΤΝΟΛΟ 100% 

 

Απφ ηελ βαζκνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ κε ην αηηηνινγηθφ πνπ αλαπηχρζεθε αλσηέξσ, 

πξνθχπηεη έλαο πίλαθαο 45 πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ κε θζίλνπζα θαηάηαμε. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

 Ο γξακκηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο δξάζεσλ κε πνιιαπιά θξηηήξηα επηινγήο 

θαη κε πνιιαπιέο επηδξάζεηο ελδέρεηαη λα έρεη κεησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα. 

 Ο ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο δξάζεσλ ζε βάζνο πεληαεηίαο επηηξέπεη-επηβάιιεη 

ηελ πινπνίεζε παξάιιεισλ ελεξγεηψλ. 

 Θα πξέπεη λα ππάξρεη κεραληζκφο πξνεηνηκαζίαο ηεο σξίκαλζεο ησλ δξάζεσλ κε 

κία ζηαδηαθή εμέιημε, θαζψο δξάζεηο ππνδνκψλ ηέηνηαο κνξθήο απαηηνχλ ρξφλν 

πινπνίεζεο κεγαιχηεξν ηεο ηξηεηίαο. 

Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη ε αλαγθαηφηεηα ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνηαζέλησλ θαη 

αμηνινγεζέλησλ δξάζεσλ θαηά θάζεηο αλάπηπμεο ηνπ ζρεδηαζκνχ. Η ΠΑΜΘξ είλαη 

δπλαηφλ θαηά ηνλ ηξφπν απηφ ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα λα αλαθαζνξίδεη 

θαη λα επηθαηξνπνηεί ηνλ πίλαθα αμηνιφγεζεο-βαζκνιφγεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα λα 

επαλεμεηάδεη ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο Βειηίσζεο Οδηθήο Αζθάιεηαο. 

Η επηθαηξνπνίεζε ζα πξέπεη λα αμηνινγεί θαη αλαθαζνξίδεη: 

 ην βαζκφ σξηκφηεηαο ηεο δξάζεο 

 ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε-πινπνίεζε ψζηε λα βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

δξάζεσλ 

 ηελ εθπφλεζε νινθιεξσκέλσλ κειεηψλ Οδηθήο Αζθάιεηαοο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ θξηηεξίνπ 

 νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζην ζρεδηαζκφ δξάζεσλ πνπ πξνηείλνπλ νη θνξείο 

πινπνίεζεο (π.ρ. δηάζπαζε δξάζεσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θ.ιπ.) 

Πίλαθαο 2: πληειεζηέο Βαξχηεηαο Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο  
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Η επηθαηξνπνίεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη πεξηνδηθά ζε εχινγα ρξνληθά δηαζηήκαηα (π.ρ. 

αλά ηξηεηία) θαηά ηα νπνία ζα ζπληάζζεηαη Έθζεζε Αμηνιφγεζεο θαη κεηά ηελ 

επηθαηξνπνίεζε ζα ζπληάζζεηαη Έθζεζε Πξνηάζεσλ γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

Η δεκηνπξγία θάζεσλ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηβάιεη ηνλ ζρεδηαζκφ 

κεραληζκνχ επηινγήο δξάζεσλ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηεζείζα βαζκνινγία θαη ηνπο 

δηαζέζηκνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο. ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ νξζή θαη απνδνηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα ηίζεηαη έλα θάησ όξην ζηε 

βαζκνινγία, έλα “θαηώθιη” πνπ ζα ζεσξείηαη σο όξην γηα ηελ θάζε θάζε 

πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ. Η ζέζπηζε “θαησθιίνπ” κε κνλαδηθφ θξηηήξην ηνπο 

δηαζέζηκνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, δελ απνηειεί θίλεηξν γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ σξίκαλζεο. 

Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ελφο “θαησθιίνπ” βαζκνινγίαο γηα ηελ επηιεμηκφηεηα 

δξάζεσλ, ην νπνίν δελ θαζνξίδεηαη κφλν κε νηθνλνκηθνχο αιιά θαη κε “πνηνηηθνχο” 

φξνπο. Τπφ ηελ έλλνηα απηή ζεσξείηαη ρξήζηκε ε έλλνηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ κέζνπ φξνπ κε 

ηηο θαηάιιειεο δηνξζψζεηο ζθάικαηνο κε επίπεδν αμηνπηζηίαο 99.9%. Γηα ηελ 

εμεηαδφκελε πεξίπησζε ζεσξνχληαη: 

 άλσ φξην ε βαζκνινγία ζηελ θνξπθή ηνπ πίλαθα ηεξαξρεκέλσλ δξάζεσλ 

 θάησ φξην ε ζηαηηζηηθή απφθιηζε ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ βαζκνινγεκέλσλ δξάζεσλ 

κε απνδεθηφ πνζνζηφ 1%o θαη κε ζεψξεζε ηππηθήο απφθιηζεο ηνπ δείγκαηνο 

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θαλνληθή θαηαλνκή ηνπ 

δείγκαηνο ησλ 45 πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ, πξνηείλεηαη λα ιεθζεί σο “θαηώθιη” 

ζηφρεπζεο δξάζεσλ ζηελ παξνχζα θάζε θαη ζχκθσλα κε ηνλ θαησηέξσ 

παξαηηζέκελν πίλαθα, ε βαζκνινγία 2.00 κνλάδσλ. 

Η ΟΔ πξνρψξεζε ζηελ παξάιιειε ζχληαμε ηνπ θαηαιφγνπ θξηηεξίσλ, ζηε 

βαζκνλφκεζε θαη ζηε ζηάζκηζή ηνπο, κε ηε ζχληαμε ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

απεπζχλζεθε πξνο ηηο ΓΣΔ ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ θαη ησλ ΠΔ. ε ζπλεξγαζία κε ηελ 

ΔΤΓ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ ππεξεζηψλ, δεκηνπξγήζεθε έλα 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο έξγσλ ππνδνκήο σο πξνο ηε βειηίσζε ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο 

πνπ επηθέξνπλ, ην νπνίν απνηειεί πξσηνγελή θαη πξσηφηππε εξγαζία. Σν παξφλ 

ζχζηεκα θέξεη εγγελψο ηε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζήο ηνπ θαη επί κέξνπο 

δηαθνξνπνηήζεσλ θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ψζηε λα είλαη ιεηηνπξγηθό ζε θάζε 

θάζε εμέιημεο ησλ απαηηήζεσλ παξεκβάζεσλ βειηίσζεο ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο πνπ 

αθνξνχλ ζε έξγα ππνδνκήο. Σν ΟΟΑ-ΠΑΜΘξ νθείιεη λα είλαη έλα δπλακηθό θαη 

ηαπηόρξνλα πνιπδύλακν εξγαιείν, κε δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο θαη αλαλέσζεο 

όηαλ απηό απαηηείηαη, ψζηε λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηεο ΠΑΜΘξ ζε βάζνο ρξφλνπ 

θαη φρη απνθιεηζηηθά ζηα ζηελά ρξνληθά φξηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο Τπεξεζηψλ 

Σερληθνχ πκβνχινπ. 
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13. Σειηθόο Πίλαθαο ηεξαξρεκέλσλ κεζν-καθξνπξόζεζκσλ δξάζεσλ 

βειηίσζεο ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο 

Κσδηθόο 
Γξάζεο 

Σίηινο Γξάζεο 
Σειηθή 

Βαζκνινγία 

Πξνϋπνινγηζκόο 
Γξάζεο (€) 
(ηειηθόο ή 

εθηηκώκελνο) 

Ιεξάξρεζε 

ΓΡ-01 

Βειηίσζε Οδηθήο 
Αζθάιεηαο ηεο Δ.Ο.57 
απφ δηαζηαχξσζε 
ΒΙ.ΠΔ. Γξάκαο έσο 
δηαζηαχξσζε πξνο 
Βψιαθα 

3,625 3 000 000 1ε 

ΚΑ-05 

Βειηίσζε Οδηθήο 
Αζθάιεηαο ηεο Παιαηάο 
Δζληθή Οδνχ 02 ηνπ 
Ννκνχ Καβάιαο 

3,575 2 500 000 2ε 

ΔΒ-05 

Βειηίσζε Οδηθήο 
Αζθάιεηαο ηνπ 
ηκήκαηνο ηεο Δζληθήο 
Οδνχ Νν2 “Μάθξε - 
Αιεμαλδξνχπνιε” 

3,425 3 185 129 3ε 

ΔΒ-10 

Βειηίσζε επαξρηαθνχ 
δξφκνπ Κφκαξσλ - 
Διηάο ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο 
Δλφηεηαο Έβξνπ 

2,95 5 235 000 4ε 

ΓΡ-06 

Βειηίσζε Οδηθήο 
Αζθάιεηαο ηεο Δ.Ο.14 
απφ .. Πιαηαληάο 
έσο φξηα Ν. Ξάλζεο 

2,9 1 100 000 5ε 

ΡΟ-01 

Βειηίσζε Οδηθήο 
Αζθάιεηαο ηνπ 
ηκήκαηνο θφκβνο 
Δγλαηίαο - θφκβνο 
Ιάζκνπ επί ηεο ΔΟ 02 

2,8 1 100 000 6ε 

ΡΟ-05 

Βειηίσζε Οδηθήο 
Αζθάιεηαο ηνπ θφκβνπ 
Αηγείξνπ επί ηνπ άμνλα 
Κνκνηελήο - (Λάγνπο) 
Ξάλζε 

2,8  710 000 7ε 

ΡΟ-12 
Καηαζθεπή έξγσλ 
δηέιεπζεο ρεηκάξξνπ 
Μαθξνπφηακνπ 

2,73  594 351 8ε 

ΡΟ-13 
Καηαζθεπή έξγσλ 
δηέιεπζεο ρεηκάξξνπ 
Σξεινρείκαξξνπ 

2,73  194 015 9ε 



 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΙΟ ΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ 
 ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

Δπιηελική ύνοτη 
 

 ειίδα Ηκεξνκελία: 31.05.2017 

 18 Έθδνζε: 1 

Κσδηθόο 
Γξάζεο 

Σίηινο Γξάζεο 
Σειηθή 

Βαζκνινγία 

Πξνϋπνινγηζκόο 
Γξάζεο (€) 
(ηειηθόο ή 

εθηηκώκελνο) 

Ιεξάξρεζε 

ΡΟ-10 

Αλαθαηαζθεπή 
Δπαξρηαθήο Οδνχ 
Ν.Ρνδφπεο, ηκήκα απφ 
Κνπηεξφ έσο Ίαζκν 
(Υ.Θ. 6+500 έσο 
Υ.Θ.11+000) 

2,6 6 650 000 10ε 

ΚΑ-01 
Παξάθακςε νηθηζκνχ 
Διαηνρσξίνπ 

2,55 1 709 617 11ε 

ΞΑ-05 
Βειηίσζε ηεο ππ’ αξ. 2 
Δπαξρηαθήο Οδνχ 
(Γέθπξα Πνιπζίηνπ) 

2,55 3 670 104 12ε 

ΔΒ-04 

Βειηίσζε Οδηθήο 
Αζθάιεηαο ηνπ 
ηκήκαηνο ηεο Δζληθήο 
Οδνχ Νν2 “Λνπηξφο - 
Σεισλείν Κήπσλ" 

2,55 4 900 000 13ε 

ΚΑ-02 

Βειηίσζε - 
Γηαπιάηπλζε ηεο 10εο 
Δπαξρηαθήο Οδνχ ζην 
ηκήκα Νέα Πέξακνο - 
Δγλαηία Οδφο 

2,45 1 545 740 14ε 

ΡΟ-03 

Βειηίσζε Οδηθήο 
Αζθάιεηαο ηεο 
επαξρηαθήο νδνχ 
δηεξρφκελεο ηνπ 
νηθηζκνχ Πφξπεο 

2,44  280 000 15ε 

ΡΟ-11 

Καηαζθεπή γέθπξαο 
Λίζζνπ θαη 
πξνζβάζεσλ επί ηεο 
επαξρηαθήο νδνχ 
Παλεπηζηεκηνχπνιε - 
Γξαηηλή - Αξξηαλά 

2,43 5 000 000 16ε 

ΓΡ-08 

Βειηίσζε Οδηθήο 
Αζθάιεηαο ηεο 
Δπαξρηαθήο Οδνχ 3 
Γξάκα - ηδεξφλεξν - 
θαισηή, απφ Γξάκα 
έσο ηδεξφλεξν 

2,4  800 000 17ε 

ΔΒ-07 

Βειηίσζε Οδηθήο 
Αζθάιεηαο ηνπ άμνλα 
“Μάθξε - Γίθεια - 
Αξραία Μεζεκβξία” 

2,4 1 423 039 18ε 

ΞΑ-01 
Βειηίσζε Οδηθήο 
Αζθάιεηαο ηεο Δ.Ο.2 

2,4 5 000 000 19ε 
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Κσδηθόο 
Γξάζεο 

Σίηινο Γξάζεο 
Σειηθή 

Βαζκνινγία 

Πξνϋπνινγηζκόο 
Γξάζεο (€) 
(ηειηθόο ή 

εθηηκώκελνο) 

Ιεξάξρεζε 

ΚΑ-06 

Βειηίσζε Οδηθήο 
Αζθάιεηαο 
Δπαξρηαθψλ Οδψλ 
1,4,10,11,12 ηνπ Ννκνχ 
Καβάιαο 

2,33 1 700 000 20ε 

ΚΑ-04 

Βειηίσζε Οδηθήο 
Αζθάιεηαο ηεο Δζληθήο 
Οδνχ 02 θαη ησλ 
Δπαξρηαθψλ Οδψλ 06-
07-08 ηνπ Ννκνχ 
Καβάιαο 

2,325 2 800 000 21ε 

ΔΒ-02 

Καηαζθεπή λέαο 
γέθπξαο ζηε ζέζε 
ρεηκάξξνπ “Δηξήλε” θαη 
ησλ εθαηέξσζελ απηήο 
ηκεκάησλ Δζληθήο 
Οδνχ Νν 53 

2,3 4 100 000 22ε 

ΓΡ-09 

Βειηίσζε Οδηθήο 
Αζθάιεηαο ηεο 
Δπαξρηαθήο Οδνχ 10 
απφ δηαζηαχξσζε 
Βψιαθα έσο 
Μηθξνθιεηζνχξα 

2,15  500 000 23ε 

ΓΡ-03 

Αλαθαηαζθεπή θφκβνπ 
Ξεξνπνηάκνπ θαη 
κεηαηξνπή ηνπ ζε 
θπθιηθφ 

2,15  850 000 24ε 

ΓΡ-07 

Αλαθαηαζθεπή ηνπ 
θφκβνπ SOFTEX θαη 
κεηαηξνπή ηνπ ζε 
θπθιηθφ 

2,15  700 000 25ε 

ΚΑ-03 

Βειηίσζε Οδηθήο 
Αζθάιεηαο ηνπ Δζληθνχ 
θαη Δπαξρηαθνχ νδηθνχ 
δηθηχνπ ηεο Νήζνπ 
Θάζνπ 

2,075 2 000 000 26ε 

ΡΟ-02 

Βειηίσζε Οδηθήο 
Αζθάιεηαο ηνπ θφκβνπ 
Φαλαξίνπ επί ηεο ΔΟ 
02 

2,05  115 000 27ε 

ΡΟ-04 

Βειηίσζε Οδηθήο 
Αζθάιεηαο ηνπ ζπλφινπ 
ησλ θφκβσλ επί ηνπ 
άμνλα Κνκνηελήο - 
Μαξψλεηαο 

2,02  450 000 28ε 
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 ειίδα Ηκεξνκελία: 31.05.2017 

 20 Έθδνζε: 1 

Κσδηθόο 
Γξάζεο 

Σίηινο Γξάζεο 
Σειηθή 

Βαζκνινγία 

Πξνϋπνινγηζκόο 
Γξάζεο (€) 
(ηειηθόο ή 

εθηηκώκελνο) 

Ιεξάξρεζε 

ΡΟ-09 
Καηαζθεπή έξγσλ 
δηέιεπζεο ρεηκάξξνπ 
Μαπξνπεγήο 

1,98  300 000 29ε 

ΔΒ-09 
Βειηίσζε E.O. Νν2, 
ηκήκα Απαιφο - 
Λνπηξφο 

1,95 14 250 000 30ε 

ΚΑ-07 

Βειηίσζε, Γηαπιάηπλζε 
ηεο επαξρηαθήο νδνχ 
Υξπζνχπνιε - 
Παξάθακςε Δξαηεηλνχ 
θαη θφκβνπ κε 
επαξρηαθή νδφ πξνο 
αεξνδξφκην “Μέγαο 
Αιέμαλδξνο” 

1,925 2 200 000 31ε 

ΞΑ-03 
Βειηίσζε Οδηθήο 
Αζθάιεηαο ηεο Δ.Ο.14 

1,9 15 000 000 32ε 

ΓΡ-02 

Βειηίσζε - 
Αλαθαηαζθεπή ΔΟ 12 
(απφ δηαζηαχξσζε 
Μπινπνηάκνπ έσο 
είζνδν Αξγπξνχπνιεο 

1,85 3 600 000 33ε 

ΡΟ-06 
Καηαζθεπή έξγσλ 
δηέιεπζεο ρεηκάξξνπ 
Βνδβφδε 

1,83  700 000 34ε 

ΡΟ-07 
Καηαζθεπή έξγσλ 
δηέιεπζεο ρεηκάξξνπ 
Πνληηθνξέκαηνο 

1,83 1 500 000 35ε 

ΡΟ-08 
Καηαζθεπή έξγσλ 
δηέιεπζεο ρεηκάξξνπ 
Ακπγδαινξέκαηνο 

1,83  500 000 36ε 

ΓΡ-04 

Καηαζθεπή Γέθπξαο 
Μαξκαξηάο κεηά ησλ 
πξνζβάζεψλ ηεο επί 
ηεο Δ.Ο.14 Γξάκαο - 
Ξάλζεο 

1,8 3 200 000 37ε 
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ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

Δπιηελική ύνοτη 
 

 ειίδα Ηκεξνκελία: 31.05.2017 

 21 Έθδνζε: 1 

Κσδηθόο 
Γξάζεο 

Σίηινο Γξάζεο 
Σειηθή 

Βαζκνινγία 

Πξνϋπνινγηζκόο 
Γξάζεο (€) 
(ηειηθόο ή 

εθηηκώκελνο) 

Ιεξάξρεζε 

ΓΡ-05 

Καηαζθεπή Αληζφπεδεο 
Γηάβαζεο ηδ. Γξακκήο 
κεηά ησλ πξνζβάζεψλ 
ηεο επί ηεο Δ.Ο.14 
Γξάκαο - Ξάλζεο ζηε 
ζέζε Παιηάκπεια 

1,8 3 000 000 38ε 

ΔΒ-08 

Βειηίσζε ηκεκάησλ ηεο 
Δ.Ο. Νν 53 
Αιεμαλδξνχπνιε - 
Αηζχκε 

1,76 10 000 000 39ε 

ΔΒ-06 

Βειηίσζε Οδηθήο 
Αζθάιεηαο ηνπ 
ηκήκαηνο ηεο 
Δπαξρηαθήο Οδνχ Νν4 
“Πξνβαηψλαο - Σπρεξφ 
- Λαγπλά - Λπθφθσο” 

1,735 3 460 000 40ε 

ΞΑ-04 
Βειηίσζε Οδηθήο 
Αζθάιεηαο ηεο 
Δπαξρηαθήο Οδνχ 11 

1,675 3 000 000 41ε 

ΔΒ-03 

Δπηζθεπή θαη 
ζπληήξεζε Δζληθήο 
Οδνχ Νν2, Σκήκα 
Γπηηθή Δίζνδνο 
Απαινχ - Αλαηνιηθή 
Δίζνδνο Αεξνδξνκίνπ 
Γεκφθξηηνο 

1,65 1 211 000 42ε 

ΓΡ-10 

Βειηίσζε Οδηθήο 
Αζθάιεηαο ησλ 
Δπαξρηαθψλ Οδψλ 4 & 
5 απφ Αδξηαλή έσο 
Αγ.Αζαλάζην 

1,56  200 000 43ε 

ΔΒ-01 

Βειηίσζε - 
Απνθαηάζηαζε 
Δπαξρηαθήο Οδνχ 
Γηδπκφηεηρνπ - Ιζαάθηνπ 

1,48  730 000 44ε 

ΞΑ-02 
Βειηίσζε Οδηθήο 
Αζθάιεηαο Δπαξρηαθνχ 
Οδηθνχ Γηθηχνπ 

1,325 3 000 000 45ε 

ΣΥΝΟΛΟ εθηηκώκελνπ Πξνϋπνινγηζκνύ 127 662 995 
 

 

  

Πίλαθαο 3: Ιεξαξρεκέλνο Καηάινγνο Μεζν-Μαθξνπξφζεζκσλ Γξάζεσλ βειηίσζεο ηεο Οδηθήο 
Αζθάιεηαο 
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