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Στοιχεία Ταυτότητας του Έργου

Αντικείμενο του ΈργουI
Υποστήριξη της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. εν όψει της προγραμματικής περιόδου 2014-2020,
με την παροχή υπηρεσιών συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης με σκοπούς:
τη σύνταξη του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας της Περιφέρειας (ΟΣΟΑ-ΠΑΜΘρ)
την πρόταση εισαγωγής κριτηρίων αξιολόγησης δράσεων οδικής ασφάλειας
την πρόταση διαδικασίας επιλογής χρηματοδότησης δράσεων βάσει βαθμολογούμενων κριτηρίων

για την επιλογή των κατάλληλων παρεμβάσεων, που θα βελτιώσουν με μετρήσιμο τρόπο το επίπεδο 
Οδικής Ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της ΠΑΜΘρ

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΙΙ
• 1 η Ε ν ό τ η τ α :
Οδική Ασφάλεια στην 
ΠΑΜΘρ και Προτάσεις για 
τη Βελτίωση της Οδικής 
Ασφάλειας

• 2 η Ε ν ό τ η τ α :
Εξελισσόμενες ∆ράσεις 
Οδικής Ασφάλειας

1ο ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ

• 3 η Ε ν ό τ η τ α :
Οριστικοποίηση ΟΣΟΑ-
ΠΑΜΘρ

2ο ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ

• 4 η Ε ν ό τ η τ α :
Ενέργειες Ωρίμανσης και 
εφαρμογής Παρεμβάσεων 
Βελτίωσης Οδικής 
Ασφάλειας

3ο ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ



Περιγραφή 1ου ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟΥ
(υποβληθέν)

Το 1ο ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ αποτελεί τεύχος με το οποίο:
προσδιορίζεται το επίπεδο της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα και την ΠΑΜΘρ
καταρτίζεται ο πίνακας α’ φάσης παρεμβάσεων για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας
δομείται το ΟΣΟΑ-ΠΑΜΘρ με την αξιολόγηση και ιεράρχηση των εξελισσόμενων δράσεων που 
αφορούν στη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας 

τμήμα Α

• Στοιχεία Οδικής Ασφάλειας σε διεθνές, εθνικό
και περιφερειακό επίπεδο

• Επίπεδο Οδικής Ασφάλειας στην ΠΑΜΘρ

τμήμα Β

• Υφιστάμενες Μελέτες Οδικής Ασφάλειας (ΜΕΒΟΑ) και 
προτάσεις για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στο 
Οδικό ∆ίκτυο της ΠΑΜΘρ

τμήμα Γ

• Εξελισσόμενες ∆ράσεις στο οδικό δίκτυο της ΠΑΜΘρ,
οι οποίες βαίνουν προωθητικά για τη βελτίωση
της Οδικής Ασφάλειας

Η διάρθρωση του τεύχους οργανώνεται σε τρία τμήματα, τα οποία μπορούν να εννοηθούν ως τρία 
συνεχόμενα βήματα:

Αξιολόγηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στη χωρική ενότητα 
της ΠΑΜΘρ, με συλλογή στοιχείων και δεδομένων και 

τεκμηρίωση της αναγκαιότητας βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.

Συλλογή προτάσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, οι 
οποίες προέρχονται από υφιστάμενες μελέτες βελτίωσης της 
Οδικής Ασφάλειας και από απόψεις φορέων και αρμόδιων 

υπηρεσιών. Επισκόπηση, κωδικοποίησή τους και ενοποίηση των 
υποβάθρων τους. Οργάνωση και παρουσίαση τους σε πίνακες.

Συλλογή και εξέταση στοιχείων εξελισσόμενων δράσεων στη 
χωρική ενότητα της ΠΑΜΘρ, οι οποίες βελτιώνουν την Οδική 
Ασφάλεια. Κωδικοποίηση και οργάνωση τους σε πίνακες. 
Αναλυτική αξιολόγηση και ιεράρχηση με πολυκριτηριακή 

ανάλυση. Η διαδικασία εκπόνησης του Γ τμήματος καταλήγει 
στην κατάρτιση των προτάσεων α’ Φάσης παρεμβάσεων και τη 

δόμηση του ΟΣΟΑ για την ΠΑΜΘρ.



Συλλογή προτάσεων 
βελτίωσης Οδικής 
Ασφάλειας που 

προέρχονται από μελέτες 
οδικής ασφάλειας και 
απόψεις φορέων και 
αρμόδιων υπηρεσιών -

Επικαιροποίηση -
Αξιολόγηση

Επιλογή 
κατάλληλων 
κριτηρίων και 

σταθμίσεων για τη 
βαθμολόγηση των 
προτεινόμενων 
παρεμβάσεων

Οργάνωση, 
κωδικοποίηση, 
αξιολόγηση και 
ιεράρχηση 

προτεινόμενων 
παρεμβάσεων με 
βάση τις ανάγκες 
υποδομών της 

ΠΑΜΘ

Σύνθεση 
ιεραρχημένου 
καταλόγου 

παρεμβάσεων 
στο οδικό δίκτυο 

της ΠΑΜΘ

Οριστικοποίηση 
ΟΣΟΑ-ΠΑΜΘρ -

∆ράσεις β' 
φάσης

Παρουσίαση 2ου ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟΥ
(υποβληθέν)

3 η Ε ν ό τ η τ α  τ ο υ  Έ ρ γ ο υ

Τελικές 
Προτάσεις 

∆ράσεων Οδικής 
Ασφάλειας, που 
θα συνθέσουν 
τον ιεραρχημένο 

πίνακα 
παρεμβάσεων

Μελέτες Οδικής 
Ασφάλειας

(ΜΕΒΟΑ της 
ΕΟΑΕ)

Προτάσεις, απόψεις 
και προτεραιότητες 
των αρμόδιων 
Υπηρεσιών της 

ΠΑΜΘρ



Το ΟΣΟΑ-ΠΑΜΘρ 
αναφέρεται κατά βάση στο 
Στρατηγικό Στόχο που αφορά 
στην αναβάθμιση της Οδικής 
Υποδομής

Σε συνάφεια με τους 
στόχους που έχουν 
τεθεί από τα διεθνή, 
ευρωπαϊκά και 
εθνικά προγράμματα

Ομογενοποίηση 
χαρακτηριστικών 
προτεινόμενων δράσεων 
Οδικής Ασφάλειας -
Τεκμηρίωση επιλεξιμότητας 
δράσεων σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του ΕΣΠΑ.

Αποτελεί το δίκτυο 
ευθύνης των υπηρεσιών 

της ΠΑΜΘρ (∆ΤΕ)

Μέχρι στιγμής δεν 
υπάρχει επίσημος 
ορισμός για τους 

κόμβους προς ∆Ε∆-
Μ ή για το τι είναι 
τοπική οδοποιία.

Το ΕΣΠΑ αποτελεί βασικό 
χρηματοδοτικό εργαλείο 

για τις δράσεις που 
αφορούν στην Οδική 

Ασφάλεια
Αναλυτική 

αναφορά στο ΕΣΠΑ 
όσον αφορά στο 
ζήτημα της Οδικής 
Ασφάλειας, με 
έμφαση στις 
αναφορές σε 

δευτερεύοντες/τριτεύο
ντες κόμβους προς τα 

∆Ε∆-Μ
∆ιερεύνηση και 

τεκμηρίωση του 
ορισμού των 

δευτερευόντων και 
τριτευόντων κόμβων 
και συνδέσεων  προς 
τα ∆Ε∆-Μ, σύμφωνα 
με τους ισχύοντες 

ελληνικούς
κανονισμούς
(ΟΜΟΕ-ΛΚΟ∆)

Ορισμός και 
χιλιομέτρηση του 

Εθνικού και 
Επαρχιακού ∆ικτύου 
που βρίσκεται εντός 

των ορίων της 
Περιφέρειας ΑΜΘ, 
σύμφωνα με τους 
χάρτες της ΓΓΠΠ.

Ανάλυση Στρατηγικών 
Στόχων του 
Ευρωπαϊκού 

Σχεδιασμού για την 
Οδική Ασφάλεια σε 

περιφερειακό επίπεδο

Ορισμός στόχου 
επιτυχίας βελτίωσης 
του επιπέδου Οδικής 
Ασφάλειας για την 
Περιφέρεια ΑΜΘ.

∆ιερεύνηση και 
τεκμηρίωση ύπαρξης 
θέσεων Μειωμένης 
Οδικής Ασφάλειας 
(ΜΟΑ) σε τμήματα 

οδικών αξόνων για τα 
οποία δεν έχουν 
εκπονηθεί ΜΕΒΟΑ

Ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζονται με την εκπόνηση  του 2ου Παραδοτέου



1. Ποσοτικός στόχος για την εφαρμογή μιας στρατηγικής Οδικής 
Ασφάλειας στην ΠΑΜΘρ

Σε συνάφεια με τον κεντρικό στόχο για τη δεκαετία 2011-2020, που έχει τεθεί:
από τον ΟΗΕ σε διεθνές επίπεδο (“∆εκαετία ∆ράσης για την Οδική Ασφάλεια 2011-2020”)
από την ΕΕ σε ευρωπαϊκό (“Οδικός Χάρτης για μία ενιαία Ευρωπαϊκή περιοχή μεταφορών - Για 
ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών” )
από το ελληνικό κράτος (“Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2011-2020”)

και αφορά στη μείωση του αριθμού των νεκρών σε οδικά τροχαία ατυχήματα κατά 50% έως το 2020
Μπορεί να τεθεί ένας αντίστοιχος ποσοτικός στόχος επιτυχίας του ΟΣΟΑ-ΠΑΜΘρ, ορίζοντας ως έτος
στόχος είτε το 2020 είτε το έτος 2023 που αντιστοιχεί στην καταληκτική ημερομηνία της Πρόσκλησης
για Παρεμβάσεις βελτίωσης της Οδικής Ασφάλειας
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2. Πεδία ανάπτυξης δράσεων για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας 
στην ΠΑΜΘρ

Σύμφωνα με το τεύχος “Π1. Επικαιροποιημένη Μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας”, της Ε∆Α-Μ
του ΥΠΟΜΕ∆Ι, διαμορφώνονται επτά επιμέρους προγράμματα, τα οποία αντιστοιχίζονται πλήρως με τους στόχους της Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής για την Οδική Ασφάλεια, με σκοπό τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας και την επιτυχία του κεντρικού στόχου της μείωσης
κατά 50% του αριθμού των νεκρών σε τροχαία οδικά ατυχήματα:

Πρόγραμμα 1: Βελτιστοποίηση του συστήματος Εκπαίδευσης Οδικής Ασφάλειας

Πρόγραμμα 2: Βελτιστοποίηση της Επιτήρησης της κυκλοφορίας για την Οδική Ασφάλεια

Πρόγραμμα 3: Ενίσχυση των συνθηκών Οδικής Ασφάλειας στις οδικές υποδομές

Πρόγραμμα 4: Ενέργειες για τη δημιουργία Ασφαλών Οχημάτων

Πρόγραμμα 5: Υιοθέτηση λύσεων σύγχρονης τεχνολογίας για την προώθηση της Οδικής Ασφάλειας

Πρόγραμμα 6: Προσφορά συνθηκών Άμεσης βοήθειας παθόντων

Πρόγραμμα 7: ∆ημιουργία περιβάλλοντος για Ασφαλείς χρήστες της Οδού



3. Το Οδικό ∆ίκτυο της ΠΑΜΘρ
Η Ομάδα Έργου του Συμβούλου αξιοποίησε τους χάρτες της ΓΓΠΠ (01.2016), και τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να
καθορίσει αφενός το οδικό δίκτυο που βρίσκεται στα γεωγραφικά όρια της ΠΑΜΘρ και αφετέρου, το τμήμα αυτού που έγκειται στην
αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Περιφέρειας (το οποίο αποτελείται από το σύνολο του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου).

ο Αυτοκινητόδρομος της Εγνατίας Οδού, που εκτείνεται από τον κόμβο Κ28 στο Στρυμόνα (Χ.Θ.: 413.8) έως το 
Τελωνείο Κήπων (Χ.Θ.: 657.7), μήκους περίπου 249 χλμ.
ο Αυτοκινητόδρομος του ολοκληρωμένου Κάθετου Άξονα της Εγνατίας Οδού “Κομοτηνή - Νυμφαία -
Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα”, μήκους περίπου 23 χλμ.

το Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο συνολικού μήκους 828 χλμ., το οποίο αποτελείται από:
− την Εθνική Οδό 02 που εκτείνεται από τα όρια της ΠΕ Σερρών έως και το Τελωνείο Κήπων, μήκους περί τα 294 χλμ.
− την Εθνική Οδό 51 (Αρδάνιο - Καστανιές, Καστανιές - Ορμένιο), μήκους περί τα 132 χλμ.
− την Εθνική Οδό 53 (Αλεξανδρούπολη Μικρό ∆έρειο, Μικρό ∆έρειο - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα), μήκους περί τα 89 
χλμ., με το τμήμα της επέκτασης προς τα Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα να είναι ανενεργό

− την Εθνική Οδό 14 από Ξάνθη έως ∆ράμα μήκους περί τα 90 χλμ.
− την Εθνική Οδό 55 (Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα), μήκους περί τα 32 χλμ (το τμήμα από Μελίβοια έως 
Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα δεν είναι διανοιγμένο και χαρακτηρίζεται ως με ενεργό).

− την Εθνική Οδό 12 από τα όρια της ΠΕ Σερρών έως και την Καβάλα, μήκους περί τα 45 χλμ και από τη Νότια 
Παράκαμψη ∆ράμας που λειτουργεί ως τμήμα σύνδεσης της Ε.Ο12α και Ε.Ο.12β της ΠΕ ∆ράμας μήκους περί τα 12 
χλμ.

− την Παλιά Εθνική Οδό 02 στην ΠΕ Καβάλας που εκτείνεται από το Οφρύνιο έως την Καβάλα, μήκους περί τα 48 χλμ.
− την Εθνική Οδό 69 στο νησί της Θάσου που κινείται παραλιακά από το Λιμένα έως τα Λιμενάρια, μήκους περίπου 39 
χλμ.

− την Εθνική Οδό 57 “∆ράμα - Κάτω Νευροκόπι - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα”, μήκους περί τα 49 χλμ.

το Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο που αποτελείται από 113 διακριτές οδούς, συνολικού μήκους 2 363 χλμ.

ένα ιδιαίτερα μεγάλο δίκτυο αγροτικών και δασικών δρόμων (δεν αντιμετωπίζεται με την παρούσα)



4. Το ζήτημα της Οδικής Ασφάλειας στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Βελτίωση των επιπέδων Οδικής 
Ασφάλειας και μείωση τροχαίων 
ατυχημάτων με εστιασμένες 
βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις  υψηλής 
αποδοτικότητας
Τοπικές βελτιώσεις μελανών σημείων 
μέσω ολοκληρωμένων σχεδίων ανά 
Περιφερειακό ∆ιαμέρισμα

Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας σε 
επικίνδυνα τμήματα του Εθνικού 
και Επαρχιακού ∆ικτύου
Παρεμβάσεις ενίσχυσης της 
πρόληψης και αντιμετώπισης 
διαχείρισης ατυχημάτων

Αναβάθμιση δευτερευουσών 
και τριτευουσών συνδέσεων 
με τα ∆Ε∆-Μ

Επιλεγμένες παρεμβάσεις σε 
όλο το εθνικό δίκτυο, διαμέσου 
ολοκληρωμένων σχεδίων 
παρεμβάσεων ανά 
Περιφερειακό ∆ιαμέρισμα

Ενίσχυση περιφερειακής κινητικότητας με 
έμφαση σε πρωτεύουσες νομών που δεν 
εξυπηρετούνται άμεσα από τα ∆Ε∆-Μ
Βελτίωση συνδεσιμότητας
απομακρυσμένων, νησιωτικών και 
ορεινών περιοχών

1

2

34

5



5. Το ζήτημα της Οδικής Ασφάλειας στο ΣΠΕΜ 2014-2025

Αδυναμίες και αναπτυξιακά κενά
στον τομέα των μεταφορών

Υψηλοί δείκτες ατυχημάτων

Προβληματική διαμόρφωση 
ισόπεδων κόμβων

Ελλείψεις οδικών παρακάμψεων 
αστικών συγκροτημάτων

Έλλειψη σήμανσης
Έλλειψη κυκλοφοριακής οργάνωσης

Ανεπαρκής συντήρηση 
οδοστρωμάτων

Ανεπαρκής έλεγχος οδικών 
εμπορευματικών μεταφορών

Υποεκτίμηση κόστους χρήσης οδικής 
υποδομής

Προτεραιότητες πολιτικής στο ΣΠΕΜ

Ενίσχυση περιφερειακής 
προσβασιμότητας  μέσω 

σύνδεσης δευτερευόντων και 
τριτευόντων κόμβων με τα ∆Ε∆-Μ

Λειτουργική αναβάθμιση των 
ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών 

οδικών συνδέσεων

Βελτίωση της σύνδεσης της ενδοχώρας 
κάθε Περιφέρειας με τα εθνικά και διεθνή 
εμπορικά, παραγωγικά και αστικά κέντρα

Συνδέσεις οικιστικών κέντρων και 
τουριστικών, πολιτιστικών και 

παραγωγικών περιοχών με το κύριο οδικό 
δίκτυο και τους διευρωπαϊκούς άξονες

Μείωση χρόνου μετακίνησης των 
ευπαθών γεωργικών προϊόντων

Απαλοιφή των σημείων συμφόρησης
(μείωση των καθυστερήσεων, αύξηση της 

χωρητικότητας)

Η Οδική Ασφάλεια αποτελεί οριζόντια 
δράση που αφορά σε όλους τους 

τομείς μεταφορών

Εκπόνηση και εφαρμογή ειδικών μελετών 
οδικής ασφάλειας για όλο το δίκτυο της 
χώρας με έμφαση στο υπεραστικό 
Επαρχιακό δίκτυο της χώρας.

Η ανωτέρω διαδικασία ενεργοποιήθηκε με 
ειδικό πρόγραμμα της Εγνατίας Οδού

Η προσπάθεια αυτή είναι 
αναγκαίο να συνεχιστεί και να 
επεκταθεί σε συνδυασμό με τα 
προγράμματα ανάπτυξης και 

συντήρησης των οδικών δικτύων 
των Περιφερειών δεδομένου ότι 
κάποιες από τις απαραίτητες 

παρεμβάσεις απαιτούν σοβαρές 
κατασκευαστικές παρεμβάσεις με 

τροποποιήσεις χάραξης, 
απαλλοτριώσεις και επισκευή ή 
κατασκευή σημαντικών τεχνικών 

έργων



6. ∆ευτερεύουσες και Τριτεύουσες συνδέσεις με το
∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο Μεταφορών (∆Ε∆-Μ)

Οι δευτερεύοντες και τριτεύοντες κόμβοι και οι συνδέσεις τους με το Βασικό (Core) και το Αναλυτικό
(Comprehensive) ∆Ε∆-Μ , δεν έχουν κάποιο τεκμηριωμένο κανονιστικό ορισμό μέχρι στιγμής.
Οι παρεμβάσεις στο δίκτυο που αφορά σε αυτές τις συνδέσεις αποτελούν επιλέξιμες δράσεις στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδιασμού των Μεταφορών και συγκεκριμένα μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Ομάδα Έργου του Συμβούλου αξιοποίησε:
 τις αναφορές του τεύχους του ΕΣΠΑ 2014-2020

 τις αναφορές του τεύχους του ΣΠΕΜ 2014-2025

 στον κανονισμό της ΕΕ για τις επενδυτικές προτεραιότητες του ΕΤΠΑ (1301/2013)

 στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκαν ως απαντήσεις σε σχετικές ερωτήσεις των κρατών-μελών για τις
επενδυτικές προτεραιότητες

 Το Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο (ΟΜΟΕ-ΛΚΟ∆)

ώστε να καθορίσει τους δευτερεύοντες και τριτεύοντες κόμβους και συνδέσεις, με ειδική
εφαρμογή στο οδικό δίκτυο της ΠΑΜΘρ.

Η εργασία ορισμού των κόμβων και συνδέσεων ∆Ε∆-Μ αποτελεί απαραίτητο στάδιο για την
ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη αξιολόγηση και βαθμολόγηση δράσεων που αξιοποιούν ευρωπαϊκά
επενδυτικά και χρηματοδοτικά εργαλεία.



∆ευτερεύοντες Κόμβοι του ∆Ε∆-Μ

Έδρες Περιφερειών και Πρωτεύουσες ΠΕ
διοικητικά/εμπορικά κέντρα περιοχών που αποτελούν τις 
μεγάλες πόλεις μεγάλων και σημαντικών δήμων
περιοχές τοπικής ή/και υπερτοπικής ακτινοβολίας 

(τουριστικά θέρετρα, κέντρα αθλητικών δραστηριοτήτων, περιοχές 
βιομηχανικής δραστηριότητας, σημαντικές αρχαιολογικές 
τοποθεσίες, σημαντικές περιοχές παραγωγής αγροτικών προϊόντων 
που εξάγονται σε αγορές του εξωτερικού)

που συνδέονται:
έμμεσα με το Βασικό ή Αναλυτικό ∆Ο∆ (οδικό δίκτυο του 
∆Ε∆-Μ) μέσω άλλης οδού
άμεσα με δομές/κόμβους του ∆Ε∆-Μ

(πολυτροπικούς κόμβους, αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, 
λιμάνια)

Οι συνδέσεις αυτές (δηλαδή τα τμήματα των οδών που 
συνδέουν τους τόπους/περιοχές με το ∆Ο∆ ή τις 

δομές/κόμβους του ∆Ε∆-Μ) αποτελούν δευτερεύουσες 
συνδέσεις του ∆Ε∆-Μ.

Τριτεύοντες Κόμβοι του ∆Ε∆-Μ

διοικητικά/εμπορικά κέντρα περιοχών που 
αποτελούν τα κέντρα δήμων
περιοχές τοπικής ή/και υπερτοπικής ακτινοβολίας 

(τουριστικά θέρετρα, κέντρα αθλητικών δραστηριοτήτων, 
περιοχές βιομηχανικής δραστηριότητας, σημαντικές 
αρχαιολογικές τοποθεσίες, σημαντικές περιοχές παραγωγής 
αγροτικών προϊόντων που εξάγονται σε αγορές του 
εξωτερικού)

που συνδέονται:
άμεσα με δευτερεύοντες κόμβους
άμεσα με δευτερεύουσες συνδέσεις μέσω οδικών 
κόμβων / διασταυρώσεων / συμβολών
έμμεσα με δομές/κόμβους του ∆Ε∆-Μ

(πολυτροπικούς κόμβους, αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς 
σταθμούς, λιμάνια)
μέσω δευτερευουσών συνδέσεων του ∆Ε∆-Μ

Οι συνδέσεις αυτές (δηλαδή τα τμήματα των οδών 
που συνδέουν τους τόπους/περιοχές με τους 
δευτερεύοντες κόμβους ή τις δευτερεύουσες 

συνδέσεις) αποτελούν τριτεύουσες συνδέσεις του 
∆Ε∆-Μ.

Για να καθοριστεί μια σύνδεση ως δευτερεύουσα ή τριτεύουσα με το ∆Ε∆-Μ
θα πρέπει να ικανοποιεί ταυτόχρονα δύο κριτήρια:

να συνδέει συγκεκριμένες περιοχές ή τόπους ή οικιστικά κέντρα εγνωσμένης και αποδεδειγμένης σημασίας σε 
τοπικό ή/και υπερτοπικό επίπεδο με το ∆Ε∆-Μ και
η σύνδεση αυτή απαιτείται να είναι αν όχι η μοναδική, η κυρίαρχα βασική και να γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο.

Πρόταση Καθορισμού



7. Συγκέντρωση, οργάνωση και παρουσίαση θέσεων ΜΟΑ που 
επισημάνθηκαν με τις ΜΕΒΟΑ της ΕΟΑΕ

Με τις ΜΕΒΟΑ, η ΕΟΑΕ, μελέτησε ένα σημαντικό τμήμα 
του Εθνικού και Επαρχιακού ∆ικτύου της ΠΑΜΘ, όπου 

καταδείχθηκαν διαβαθμισμένες θέσεις Μειωμένης 
Οδικής Ασφάλειας, για κάποιες από τις οποίες 
προτάθηκαν λύσεις βραχυπρόθεσμου ή/και 

μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα, με σκοπό τη βελτίωση του 
επιπέδου Οδικής Ασφάλειας

Με το πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας της ΕΟΑΕ, 
εκπονήθηκαν ΜΕΒΟΑ για κάθε ΠΕ της ΠΑΜΘ, 

όπου και επισημάνθηκαν θέσεις:
• ΜΟΑ-Α με πολύ υψηλή βαρύτητα
• ΜΟΑ-Μ με σημαντική βαρύτητα
• ΜΟΑ-∆ με χαμηλότερη βαρύτητα

Ένας από τους βασικούς σκοπούς του 
προγράμματος ήταν η ενιαιότητα και 
ομοιογένεια των χαρακτηριστικών των 
επιμέρους μελετών, αλλά αυτό δεν 
επετεύχθη σε ικανοποιητικό βαθμό. 

Προτάθηκαν λύσεις βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα:
• για το σύνολο των θέσεων ΜΟΑ-Α
• για τις περισσότερες από τις θέσεις ΜΟΑ-Μ
• για κάποιες από τις θέσεις ΜΟΑ-∆

σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια με σημαντικότερο των 
οποίων τη σημαντικότητα του μελετώμενου άξονα

Για τις θέσεις ΜΟΑ που μελετήθηκαν με τις ΜΕΒΟΑ 
(ΜΟΑ  Α’ κατηγορίας), υπολογίζεται ο Αθροιστικός 
Συντελεστής Αποτελεσματικότητας (Α.Σ.Α.) βάσει 
της βαρύτητας της θέσης ΜΟΑ και του είδους των 

παρεμβάσεων που προτάθηκαν.
Ο συγκεκριμένος συντελεστής ποσοτικοποιεί μία 
σχέση κόστους/οφέλους για τις προτεινόμενες 
παρεμβάσεις βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου:
συγκεντρώθηκαν όλες οι θέσεις ΜΟΑ Α και Β κατηγορίας 
(συνολικά διακριτοποιήθηκαν 1151 επισημασμένες θέσεις ΜΟΑ)
εξαλείφθηκαν οι ανομοιογένειες και διορθώθηκαν 
“μικρολάθη”
κωδικοποιήθηκαν και οργανώθηκαν σε κοινούς πίνακες
υπολογίστηκε ο Α.Σ.Α. όπου δεν είχε γίνει και ήταν δυνατό
ιεραρχήθηκαν βάσει του Α.Σ.Α όπου διατέθηκε από την 
ΕΟΑΕ

Απαραίτητη εργασία για τη σύνταξη του Σύνθετου Πίνακα 
ιεραρχημένων παρεμβάσεων του ΟΣΟΑ-ΠΑΜΘρ



Οι ∆ΤΕ συμπλήρωσαν πρότυπο 
Ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε από τον 

Τεχνικό Σύμβουλο.

Οι αρμόδιες ∆ΤΕ πρότειναν προς αξιολόγηση, 
δράσεις που έχουν ως κεντρικό σκοπό και 
αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση του 

επιπέδου Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο 
ευθύνης τους.

Ο Σύμβουλος κωδικοποίησε τις παρεχόμενες 
πληροφορίες μέσω σύνταξης ειδικών Καρτελών 

∆ράσεων.

Ειδική 
Υπηρεσία 

∆ιαχείρισης ΕΠ 
ΠΑΜΘ

Σύμβουλος 
Τεχνικής 

Υποστήριξης

∆ιευθύνσεις 
Τεχνικών 
Έργων ΠΕ

7. Επιλογή ∆ράσεων που θα συμμετέχουν στο ΟΣΟΑ - ΠΑΜΘρ

Αρμόδιες Υπηρεσίες που 
χειρίζονται παρεμβάσεις στο 
Εθνικό και Επαρχιακό ∆ίκτυο

Έχουν γνώση των αναγκών του 
∆ικτύου

Έκδοση Πρόσκλησης για παρεμβάσεις 
Οδικής Ασφάλειας στο Οδικό ∆ίκτυο 

της Περιφέρειας

Εκπόνηση Μεθοδολογίας Αξιολόγησης 
προτεινόμενων δράσεων

Επιστημονική τεκμηρίωση

Ο Τεχνικός Σύμβουλος προχώρησε στην οριζοντιογραφική ανάλυση 15 οδικών τμημάτων στο σύνολο της ΠΑΜΘρ
(περί τα 130 χλμ), ώστε να εξαχθεί η πληροφορία περί ύπαρξης θέσεων ΜΟΑ που αφορούν στην μη αποδεκτή
οριζοντιογραφική χάραξη.

Έτσι επιτυγχάνεται η ομοιογενοποίηση των χαρακτηριστικών και των παρεχόμενων δεδομένων προς αξιολόγηση
μεταξύ των προτεινόμενων από τις ∆ΤΕ δράσεων, είτε αυτές αναφέρονται σε τμήματα του δικτύου για τα οποία έχει
εκπονηθεί ΜΕΒΟΑ με το Πρόγραμμα της ΕΟΑΕ είτε όχι.



8. Προτεινόμενες ∆ράσεις Οδικής Ασφάλειας

∆ΤΕ ΠΕ Έβρου

10 
προτεινόμενες 

δράσεις 
συνολικά

∆ΤΕ ΠΕ Ροδόπης

13 
προτεινόμενες 

δράσεις 
συνολικά

∆ΤΕ ΠΕ Ξάνθης

5 
προτεινόμενες 

δράσεις 
συνολικά

∆ΤΕ ΠΕ Καβάλας

7 
προτεινόμενες 

δράσεις 
συνολικά

∆ΤΕ ΠΕ ∆ράμας

10 
προτεινόμενες 

δράσεις 
συνολικά

9

1

10

3

4

1

6

1

10

Εξελισσόμενες ∆ράσεις
∆ράσεις σε στάδιο Μελέτης



9. Μέθοδος Αξιολόγησης και Κριτήρια Βαθμολόγησης

Καθορισμός / 
επιλογή των 
κατάλληλων 
κριτηρίων 

αξιολόγησης

Στάθμιση των 
κριτηρίων με 
χρήση των 
κατάλληλων 
συντελεστών 
βαρύτητας

Βαθμολόγηση 
της κάθε δράσης 
ως προς το κάθε 

κριτήριο

Υπολογισμός 
σταθμισμένης 
συνολικής 

βαθμολογίας 
κάθε δράσης και 
διαμόρφωση του 

καταλόγου 
ιεραρχημένων 

δράσεων

Πίνακας 
παρεμβάσεων 
του ΟΣΟΑ-
ΠΑΜΘρ

∆ ι α δ ι κ α σ ί α  Α ν ά λ υ σ η ς

Ιεραρχημένη σειρά ρεαλιστικών και ώριμων έργων που χρήζουν χρηματοδότησης με 
σκοπό τη βέλτιστη κατανομή των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων, σε δράσεις που 

τεκμηριωμένα βελτιώνουν το επίπεδο της Οδικής Ασφάλειας στην ΠΑΜΘρ.



Περιγραφή ΚριτηρίωνΚριτήρια βαθμολόγησης
δράσεων και στάθμισή τους

Ωριμότητα ∆ράσης

Προϋπολογισμός 
∆ράσης

Σκοπιμότητας ∆ράσης

Ύπαρξη ΜΕΒΟΑ

Θέσεις ΜΟΑ που 
αντιμετωπίζονται

30%
Ωριμότητα
Βαθμολογείται η πρόοδος των εργασιών 
ολοκλήρωσης της δράσης και η πρόοδος 
διοικητικών ή άλλων εργασιών

Προϋπολογισμός
Οικονομικά στοιχεία ενός έργου ως 
απόλυτο νούμερο και ως αποδοτικότητα 
χρηματοδότησης (€/km)

Σκοπιμότητα
Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας και 
αξιολόγηση οδικού τμήματος (σχέση με 
∆Ε∆-Μ, φόρτοι, παραγωγικός ιστός 
κ.λπ.)

Ύπαρξη ΜΕΒΟΑ
Αξιολογεί την ύπαρξη Μελέτης Οδικής 
Ασφάλειας

Θέσεις ΜΟΑ
Βαθμολογείται η αντιμετώπιση ή όχι 
εντοπισμένων και διαβαθμισμένων 
μελανών σημείων.

5%

10%

5%

50%



10. Αναλυτική παρουσίαση Βαθμολόγησης Κριτηρίων

Κωδικός Υποκριτήρια Μονάδες Βαρύτητα
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ∆ΡΑΣΗΣ
A-Ι-1 Στάδιο στο οποίο βρίσκεται η μελέτη 0,5 έως 2,5

30%

Σχεδιαζόμενη μελέτη 0,5
Εκπονούμενη μελέτη 1,5
Ολοκληρωμένη μελέτη 2,5

A-Ι-2 Υπολειπόμενα Στοιχεία Ωρίμανσης 0,0 έως 1,0
∆εν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη Κτηματολογίου 0,0
Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη Κτηματολογίου 0,3
Έχει εκδοθεί ΦΕΚ για τις Απαλλοτριώσεις 0,5
∆εν έχουν ολοκληρωθεί οι λοιπές Αδειοδοτήσεις 0,0
Έχουν ολοκληρωθεί οι λοιπές Αδειοδοτήσεις 0,5

Α-ΙΙ Στάδιο στο οποίο βρίσκεται η δράση 4,0 έως 5,0
∆ιαδικασίες ∆ημοπράτησης 4,0
Ολοκληρωμένη ∆ημοπράτηση / Ανάδοχος 4,5
Σύμβαση / Υλοποίηση 5,0

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Β-I-1 Προϋπολογισμός 0,0 έως 2,0

5%

300 000 € ≤ Π/Υ < 2 000 000 € 2,0
2 000 000 € ≤ Π/Υ < 3 500 000 € 1,5
3 500 000 € ≤ Π/Υ ≤ 5 000 000 € 1,0
Π/Υ < 300 000 € και Π/Υ > 5 000 000 € 0,0

Β-I-2 Αποδοτικότητα Χρηματοδότησης 1,0 έως 3,0
100 000 €/km ≤ Π/Υ / km < 300 000 €/km 3,0
300 000 €/km ≤ Π/Υ / km < 600 000 €/km 2,0
600 000 €/km ≤ Π/Υ / km ≤ 1 000 000 €/km 1,0
Π/Υ / km < 100 000 €/km και Π/Υ / km > 1 000 000 
€/km 0,0

B-II Ειδικού τύπου έργο 0,0 ή 5,0
Είναι ειδικού τύπου έργο 5,0

Κωδικός Υποκριτήρια Μονάδες Βαρύτητα
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ∆ΡΑΣΗΣ
C-1 Σχέση με ∆Ε∆-Μ 0,0 έως 3,0

10%

Αφορά ∆Ε∆-Μ 3,0
∆ευτερεύουσα ή τριτεύουσα σύνδεση με ∆Ε∆-
Μ 2,0

∆εν τεκμηριώνεται σχέση με ∆Ε∆-Μ 0,0
C-2 Χαρακτηριστικά Κυκλοφορίας 0,0 έως 1,0

α Ειδική σύνθεση κυκλοφορίας 0,3
κυρίως ΙΧ 0,0

β Υπερτοπικοί φόρτοι 0,4
Τοπικοί φόρτοι 0,0

γ Μεγάλος φόρτος 0,3
Μικρός φόρτος 0,0

C-3 Συμβολή στον παραγωγικό ιστό 0,0 ή 1,0
Τουλάχιστον τρεις εκτελούμενες κινήσεις 1,0
Μη αναγνώριση τριών κινήσεων 0,0

ΥΠΑΡΞΗ ΜΕΒΟΑ
D Ύπαρξη ΜΕΒΟΑ 0,0 ή 5,0

5%Έχει εκπονηθεί ΜΕΒΟΑ για το υπόψη τμήμα 0,0
∆εν έχει εκπονηθεί ΜΕΒΟΑ για το υπόψη 
τμήμα 5,0

ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ
Ε-1 ΜΟΑ-Α 0,0 έως 2,5

50%

0,30 ≥ ΜΟΑ-Α / km 2,5
0,25 ≤ ΜΟΑ-Α / km < 0,30 2,0
0,20 ≤ ΜΟΑ-Α / km < 0,25 1,5
0,15 ≤ ΜΟΑ-Α / km < 0,20 1,0
0,10 ≤ ΜΟΑ-Α / km < 0,15 0,7
0,00 < ΜΟΑ-Α / km < 0,10 0,5
0,00 MOA-A / km 0,0

Ε-2 ΜΟΑ-Μ 0,0 έως 1,5
0,30 ≥ ΜΟΑ-Μ / km 1,5
0,15 ≤ ΜΟΑ-Μ / km < 0,30  1,0
0,00 < ΜΟΑ-Μ / km < 0,15 0,5
0,00 MOA-Μ / km 0,0

Ε-3 ΜΟΑ-∆ 0,0 έως 1,0
0,30 ≥ ΜΟΑ-∆ / km 1,0
0,00 < ΜΟΑ-∆ / km < 0,30 0,5
0,00 MOA-∆ / km 0,0



Αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα 
της υλοποίησης των 

προταθέντων και αξιολογηθέντων 
δράσεων κατά φάσεις ανάπτυξης 

του σχεδιασμού

Για την ορθή και αποδοτική λειτουργία του 
συστήματος αξιολόγησης θα πρέπει να τίθεται ένα 
κάτω όριο στη βαθμολογία, ένα “κατώφλι” που θα 

θεωρείται ως όριο για την κάθε φάση 
υλοποίησης των δράσεων.

Ένα κατώφλι που δε θα ορίζεται με στενά 
οικονομικούς αλλά και με “ποιοτικούς” όρους

Προτείνεται να ληφθεί ως “κατώφλι” στόχευσης 
δράσεων στην παρούσα φάση η βαθμολογία 2.00 

μονάδων

11. Επιλογή

Θεωρείται απαραίτητος ο 
ανακαθορισμός και επικαιροποίηση 
του πίνακα του ΟΣΟΑ-ΠΑΜΘρ ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα

Επισημαίνεται η αναγκαιότητα 
σύνταξης Έκθεσης Αξιολόγησης και 

Έκθεσης Προτάσεων κατά τη 
διαδικασία επικαιροποίησης



Κωδικός ∆ράσης Τίτλος ∆ράσης Τελική Βαθμολογία Προϋπολογισμός ∆ράσης (€) 
(τελικός ή εκτιμώμενος) Ιεράρχηση

∆Ρ-01
Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας της Ε.Ο.57 
από διασταύρωση ΒΙ.ΠΕ. ∆ράμας έως 
διασταύρωση προς Βώλακα

3,625 3 000 000 1η

ΚΑ-05
Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας της Παλαιάς 
Εθνική Οδού 02 του Νομού Καβάλας

3,575 2 500 000 2η

ΕΒ-05
Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας του τμήματος 
της Εθνικής Οδού Νο2 “Μάκρη -
Αλεξανδρούπολη”

3,425 3 185 129 3η

ΕΒ-10
Βελτίωση επαρχιακού δρόμου Κόμαρων -
Ελιάς της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

2,95 5 235 000 4η

∆Ρ-06
Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας της Ε.Ο.14 
από Σ.Σ. Πλατανιάς έως όρια Ν. Ξάνθης

2,9 1 100 000 5η

ΡΟ-01
Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας του τμήματος 
κόμβος Εγνατίας - κόμβος Ιάσμου επί της 
ΕΟ 02

2,8 1 100 000 6η

ΡΟ-05
Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας του κόμβου 
Αιγείρου επί του άξονα Κομοτηνής -
(Λάγους) Ξάνθη

2,8 710 000 7η

ΡΟ-12
Κατασκευή έργων διέλευσης χειμάρρου 
Μακροπόταμου

2,73 594 351 8η

ΡΟ-13
Κατασκευή έργων διέλευσης χειμάρρου 
Τρελοχείμαρρου

2,73 194 015 9η

ΡΟ-10
Ανακατασκευή Επαρχιακής Οδού 
Ν.Ροδόπης, τμήμα από Κοπτερό έως Ίασμο 
(Χ.Θ. 6+500 έως Χ.Θ.11+000)

2,6 6 650 000 10η

ΚΑ-01 Παράκαμψη οικισμού Ελαιοχωρίου 2,55 1 709 617 11η

ΞΑ-05
Βελτίωση της υπ’ αρ. 2 Επαρχιακής Οδού 
(Γέφυρα Πολυσίτου)

2,55 3 670 104 12η

ΕΒ-04
Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας του τμήματος 
της Εθνικής Οδού Νο2 “Λουτρός - Τελωνείο 
Κήπων"

2,55 4 900 000 13η

ΚΑ-02
Βελτίωση - ∆ιαπλάτυνση της 10ης 
Επαρχιακής Οδού στο τμήμα Νέα Πέραμος
- Εγνατία Οδός

2,45 1 545 740 14η



Κωδικός ∆ράσης Τίτλος ∆ράσης Τελική Βαθμολογία Προϋπολογισμός ∆ράσης (€) 
(τελικός ή εκτιμώμενος) Ιεράρχηση

ΡΟ-03
Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας της 
επαρχιακής οδού διερχόμενης του οικισμού 
Πόρπης

2,44 280 000 15η

ΡΟ-11
Κατασκευή γέφυρας Λίσσου και 
προσβάσεων επί της επαρχιακής οδού 
Πανεπιστημιούπολη - Γρατινή - Αρριανά

2,43 5 000 000 16η

∆Ρ-08
Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας της 
Επαρχιακής Οδού 3 ∆ράμα - Σιδηρόνερο -
Σκαλωτή, από ∆ράμα έως Σιδηρόνερο

2,4 800 000 17η

ΕΒ-07
Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας του άξονα 
“Μάκρη - ∆ίκελα - Αρχαία Μεσημβρία”

2,4 1 423 039 18η

ΞΑ-01 Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας της Ε.Ο.2 2,4 5 000 000 19η

ΚΑ-06
Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Επαρχιακών 
Οδών 1,4,10,11,12 του Νομού Καβάλας

2,33 1 700 000 20η

ΚΑ-04
Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας της Εθνικής 
Οδού 02 και των Επαρχιακών Οδών 06-07-
08 του Νομού Καβάλας

2,325 2 800 000 21η

ΕΒ-02
Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση 
χειμάρρου “Ειρήνη” και των εκατέρωθεν 
αυτής τμημάτων Εθνικής Οδού Νο 53

2,3 4 100 000 22η

∆Ρ-09
Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας της 
Επαρχιακής Οδού 10 από διασταύρωση 
Βώλακα έως Μικροκλεισούρα

2,15 500 000 23η

∆Ρ-03
Ανακατασκευή κόμβου Ξηροποτάμου και 
μετατροπή του σε κυκλικό

2,15 850 000 24η

∆Ρ-07
Ανακατασκευή του κόμβου SOFTEX και 
μετατροπή του σε κυκλικό

2,15 700 000 25η

ΚΑ-03
Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας του Εθνικού 
και Επαρχιακού οδικού δικτύου της Νήσου 
Θάσου

2,075 2 000 000 26η

ΡΟ-02
Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας του κόμβου 
Φαναρίου επί της ΕΟ 02

2,05 115 000 27η

ΡΟ-04
Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας του συνόλου 
των κόμβων επί του άξονα Κομοτηνής -
Μαρώνειας

2,02 450 000 28η



Κωδικός ∆ράσης Τίτλος ∆ράσης Τελική Βαθμολογία Προϋπολογισμός ∆ράσης (€) 
(τελικός ή εκτιμώμενος) Ιεράρχηση

ΡΟ-09
Κατασκευή έργων διέλευσης χειμάρρου 
Μαυροπηγής

1,98 300 000 29η

ΕΒ-09
Βελτίωση E.O. Νο2, τμήμα Απαλός -
Λουτρός

1,95 14 250 000 30η

ΚΑ-07

Βελτίωση, ∆ιαπλάτυνση της επαρχιακής 
οδού Χρυσούπολη - Παράκαμψη Ερατεινού 
και κόμβου με επαρχιακή οδό προς 
αεροδρόμιο “Μέγας Αλέξανδρος”

1,925 2 200 000 31η

ΞΑ-03 Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας της Ε.Ο.14 1,9 15 000 000 32η

∆Ρ-02
Βελτίωση - Ανακατασκευή ΕΟ 12 (από 
διασταύρωση Μυλοποτάμου έως είσοδο 
Αργυρούπολης

1,85 3 600 000 33η

ΡΟ-06
Κατασκευή έργων διέλευσης χειμάρρου 
Βοζβόζη

1,83 700 000 34η

ΡΟ-07
Κατασκευή έργων διέλευσης χειμάρρου 
Ποντικορέματος

1,83 1 500 000 35η

ΡΟ-08
Κατασκευή έργων διέλευσης χειμάρρου 
Αμυγδαλορέματος

1,83 500 000 36η

∆Ρ-04
Κατασκευή Γέφυρας Μαρμαριάς μετά των 
προσβάσεών της επί της Ε.Ο.14 ∆ράμας -
Ξάνθης

1,8 3 200 000 37η

∆Ρ-05

Κατασκευή Ανισόπεδης ∆ιάβασης Σιδ. 
Γραμμής μετά των προσβάσεών της επί της 
Ε.Ο.14 ∆ράμας - Ξάνθης στη θέση 
Παλιάμπελα

1,8 3 000 000 38η

ΕΒ-08
Βελτίωση τμημάτων της Ε.Ο. Νο 53 
Αλεξανδρούπολη - Αισύμη

1,76 10 000 000 39η

ΕΒ-06
Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας του τμήματος 
της Επαρχιακής Οδού Νο4 “Προβατώνας -
Τυχερό - Λαγυνά - Λυκόφως”

1,735 3 460 000 40η

ΞΑ-04
Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας της 
Επαρχιακής Οδού 11

1,675 3 000 000 41η



Κωδικός ∆ράσης Τίτλος ∆ράσης Τελική Βαθμολογία Προϋπολογισμός ∆ράσης (€) 
(τελικός ή εκτιμώμενος) Ιεράρχηση

ΕΒ-03

Επισκευή και συντήρηση Εθνικής Οδού 
Νο2, Τμήμα ∆υτική Είσοδος Απαλού -
Ανατολική Είσοδος Αεροδρομίου 
∆ημόκριτος

1,65 1 211 000 42η

∆Ρ-10
Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας των 
Επαρχιακών Οδών 4 & 5 από Αδριανή έως 
Αγ.Αθανάσιο

1,56 200 000 43η

ΕΒ-01
Βελτίωση - Αποκατάσταση Επαρχιακής 
Οδού ∆ιδυμότειχου - Ισαάκιου

1,48 730 000 44η

ΞΑ-02
Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Επαρχιακού 
Οδικού ∆ικτύου

1,325 3 000 000 45η



Το ΟΣΟΑ-ΠΑΜΘρ οφείλει να είναι ένα δυναμικό και 
ταυτόχρονα πολυδύναμο εργαλείο, με δυνατότητες 

ανάπτυξης και ανανέωσης όταν αυτό απαιτείται, ώστε 
να εξυπηρετεί τις ανάγκες της ΠΑΜΘρ σε βάθος χρόνου 

και όχι αποκλειστικά στα στενά χρονικά όρια της 
παρούσας Σύμβασης Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.

Επίσης οφείλει να είναι εφικτή η ταχεία επαναξιολόγηση 
σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.

Η Ο.Ε. του Συμβούλου θεωρεί ότι έχει συμβάλει στην 
παρουσίαση ενός χρήσιμου εργαλείου για την Περιφέρεια 

ΑΜΘ

Ευχαριστώ για την υπομονή σας












