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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής 

Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & ΔΠΔΕ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  Αθήνα, 12/12/2022 

  Α.Π. 84454  

         Προς: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής 

      

ΘΕΜΑ: Ένταξη Έργων Περιφερειών της Χώρας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα 
βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής 
ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» η οποία χρηματοδοτείται από 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

 

 

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  
ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη 

1. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους 

και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135). 

2. Το α. 58 του ν. 4915/2022 «Άνοιγμα ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών 

λογαριασμών (escrow accounts)» (ΦΕΚ Α’ 63/24.03.2022). 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και 

ανθεκτικότητας (L 57/17). 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1). 

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που 

εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των 

κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) 
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αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, 

(ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση 

του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1). 

6. Την υπ’ αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του 

Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας. 

7. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και 

ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1). 

8. Tην από 21 Δεκεμβρίου 2021 Συμφωνία Επιχειρησιακών Ρυθμίσεων C(2021) 9754. 

9. Τον ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει. 

10. Το α. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο 

οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98). «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 

11. Το α. 176 και την παρ.4 του α. 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κύρωση του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν. 

12. Τα α. 72, 100, 164, 264, 266Α του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως ισχύουν. 

13. Τον ν. 3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

14. Τον ν. 4557/2018 (Α’ 139) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων 

από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις». 

15. Τον ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)», όπως ισχύει. 

16. Τον ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 

της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης». 

17. Το π.δ. 141/2017 (Α’ 180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών». 

18. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) σχετικά με τη σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 

κατάργηση Υπουργείων και καθορισμό των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 

υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων. 

19. Το π.δ. 2/2021 (Α΄ 2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών». 

20. Την υπό στοιχεία Υ22/2021 (Β’ 2607) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα».  

21. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).  

22. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  
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23. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).  

24. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).  

25.  Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 
4805).   

26. Την υπ’ αριθμ. 119126 ΕΞ 2021 (Β’ 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των 

Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ως ισχύει. 

27. Την υπ’ αριθμ. 120141 ΕΞ 2021 (Β’ 4498) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου 

Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, 

δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 2021 (Β’ 4498)  απόφασης του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει. 

28. Την υπ’ αριθμ. 119126 ΕΞ 2021 (Β’ 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των 

Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ως ισχύει. 

29. Την υπ’ αριθμ. 120141 ΕΞ 2021 (Β’ 4498) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου 

Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, 

δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφασης του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει. 

30. Την υπ’ αριθμ. 134453/23.12.2015 (Β’2857) κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο 

«Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων - ΠΔΕ», όπως ισχύει. 

31. Το υπ΄αριθμ. 91835 - 26-09-2022/3-10-2022 έγγραφο του Υπουργείου ανάπτυξης 

και Επενδύσεων  «Οδηγός λειτουργίας του Λογαριασμού 23/201550: 

«2015-ΕΔ-ΣΥΓΧΡ.ΤΑΜ.ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤ. Ε.Ε» 

32. Την υπ’αριθμ. 82467 ΕΞ 2022/14.06.2022 (ΑΔΑ: 94Γ2Η-ΗΓΩ) απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Ένταξη του Έργου «Πρόγραμμα βελτίωσης 

οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» στο Ταμείο Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας. 

33. Την υπ’αριθμ. 136756 ΕΞ 2022/22.09.2022 (ΑΔΑ: ΨΑΖΓΗ-∆ 53) απόφαση 

τροποποίησης της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ένταξης του 

Έργου «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό 

δίκτυο» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.   

34. Την υπ΄αριθμ. 43972/1-7-2022 (ΑΔΑ: Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ)  Πρόσκληση «Πρόγραμμα 

βελτίωσης οδικής ασφάλειας». 

35. Την υπ΄αριθμ. 65041/4-10-2022  (ΑΔΑ: 9ΟΩΙ46ΜΤΛ6-ΝΕΟ) τροποποίηση της  

Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας». 

36. Την υπ΄αριθμ. 55732/11-8-2022 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως « Σύσταση 

και Συγκρότηση Επιτροπής για την Αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης στο 

πλαίσιο της με α.π. 43972/1-7-2022 Πρόσκλησης, με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης (ΑΔΑ: 

Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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37. Το από 19/10/2022 Πρακτικό 1 και το από 29-11-2022 Πρακτικό 2  της  Επιτροπής 

Αξιολόγησης  της υπ΄αριθμ. 55732/11-8-2022 απόφαση της Υπηρεσιακής 

Γραμματέως.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την ένταξη έργων των Περιφερειών της Χώρας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα 

βελτίωσης οδικής ασφάλειας» (ΑΔΑ: Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ) όπως παρουσιάζονται στον  

Πίνακα του Παραρτήματος Ι, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης 

απόφασης, στο πλαίσιο του Έργου «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό 

και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769) στο Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration 

EU.  

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσης απόφασης ανέρχεται σε 294.999.439,40€ 

(συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης –NextGenerationEU. 

 
Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Μέχρι την 31/12/2022, θα πρέπει να έχει αναρτηθεί Περίληψη Διακήρυξης του έργου. 

Μέχρι την 31/5/2023 (Milestone), θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ανάθεση των 

συμβάσεων από πλευράς των Δικαιούχων με την ανάδειξη οριστικού αναδόχου. 

Μετά το πέρας των ανωτέρω ημερομηνιών όσες προτάσεις δεν έχουν επιτύχει τους 

ανωτέρω στόχους, απεντάσσονται από το Πρόγραμμα και τα υποβαλλόμενα στοιχεία 

επιστρέφονται στους Δικαιούχους. 

Το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 31.12.2025. Οι εργασίες από τους Αναδόχους των έργων 

πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 30.09.2025 (Milestone). 

 
Γ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Οι Δικαιούχοι υποχρεούται να τηρήσουν τους όρους της απόφασης ένταξης και να 

υλοποιήσουν την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, 

καθώς και να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙ, 

το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.  

Σε περίπτωση που η υλοποίηση των έργων αποκλίνει από τους όρους της απόφασης 

ένταξης, η  αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΣ επανεξετάζει τα έργα και μπορεί να προβεί στην 

ανάκληση της απόφασης ένταξής τους. 

Τα στάδια και δικαιολογητικά της χρηματοδότησης των έργων καθορίζονται ως ακολούθως: 
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 Αποδίδεται εφάπαξ προκαταβολή 30% επί του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων 
της απόφασης αυτής στους δικαιούχους όπως εμφανίζονται στον Πίνακα του 
Παραρτήματος Ι μετά τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης, ως προκαταβολή ή μέσω 
της διαδικασίας των ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών του ν. 
5000/2022.  

 Η χρηματοδότηση του υπολοίπου ποσού των έργων θα πραγματοποιείται τμηματικά και 
σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης αυτών και υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
απορροφηθεί η παραπάνω προκαταβολή. Ειδικότερα  οι Δικαιούχοι υποβάλλουν τα 
αιτήματα χρηματοδότησης στην Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του 
Υπουργείου Εσωτερικών, με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 Σύμβαση έργου / προμήθειας, 

 Πιστοποιημένο λογαριασμό, υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα μηχανικό του 
έργου, τον ανάδοχο και τον εγκεκριμένο προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης ή 
σχετικά τιμολόγια με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, 

 Πρωτόκολλα / βεβαιώσεις παραλαβής, όπου απαιτούνται, 

 βεβαίωση από τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δικαιούχου  για τη 

συμμόρφωση των έργων με τις προδιαγραφές της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα 

βελτίωσης οδικής ασφάλειας» (ΑΔΑ: Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ) 

Μετά την αξιολόγηση των αιτημάτων συντάσσεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και 

Αναπτυξιακής Πολιτικής, αίτημα χρηματοδότησης για την πληρωμή των Δικαιούχων 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών δύναται 

να ζητά πληροφοριακά στοιχεία σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης των ενεργειών που 

αφορούν τα ενταγμένα έργα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση του 

Προγράμματος. 

 
Δ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της. Διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για επί μέρους 
διατάξεις του Προγράμματος, εφόσον απαιτούνται, παρέχονται από τη Διεύθυνση 
Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΣ. 
 
Η πρόσκληση και το υποστηρικτικό υλικό να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: 
www.greece20.gov.gr  
www.ypes.gr  
 
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ               Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 
 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ                                               ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ 
 
 

http://www.greece20.gov.gr/
http://www.ypes.gr/
ΑΔΑ: ΨΘΓ346ΜΤΛ6-ΣΛΞ
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Συνημμένα: 
Παράρτημα Ι - Πίνακας Έργων Περιφερειών 
Παράρτημα ΙΙ - Υποχρεώσεις Δικαιούχου 
 
 
Πίνακας Αποδεκτών: 
Οι Περιφέρειες της Χώρας όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι 
Κοινοποίηση: 
1. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων 
(Δημόσιες Επενδύσεις & ΕΣΠΑ) 
2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Επενδύσεων & ΕΣΠΑ 
3. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης 
Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, Ταμείου Συνοχής 
4. Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
5. Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠ.ΕΣ., Κοραή 4, 105 64, Αθήνα  
 
Εσωτερική Διανομή 
1. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Εσωτερικών & Οργάνωσης 
3. Γραφείο κας Υπηρεσιακής Γραμματέα 
4. Γεν. Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. & Α.Π. 
5. Δ/νση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής  

ΑΔΑ: ΨΘΓ346ΜΤΛ6-ΣΛΞ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

Α/Α Α.Π. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(ΜΕ ΦΠΑ) 

1 45895 11/7/2022 ΚΡΗΤΗΣ Βελτίωση οδικής 
ασφάλειας στο οδικό 
δίκτυο αρμοδιότητας 
Περιφέρειας Κρήτης 

Η Πράξη αποτελείται από δύο (2) κύρια υποέργα: 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (27.300.000,00€): "Βελτίωση οδικής ασφάλειας της Π.Ε.Ο. 90 στο οδικό τμήμα 
από Καστέλι Κισσάμου έως Καλό Χωριό Λασιθίου". 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 (11.700.000,00€): "Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας 
Π.Ε. Λασιθίου". 

39.000.000,00 € 

2 45911 11/7/2022 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Βελτίωση Οδικής 
Ασφάλειας Εθνικού 
Οδικού Δικτύου 
Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Η Πράξη αφορά σε επεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας (αντιολισθηρή στρώση 
ασφαλτικού, στηθαία ασφαλείας σύμφωνα με τα νέα πρότυπα, βελτίωση κατακόρυφης & 
οριζόντιας σήμανσης κ.α.) σε οδικά τμήματα Εθνικών Οδών συνολικού μήκους 37,5χλμ.  Με 
το κύριο Υποέργο προβλέπεται η ολοκλήρωση της κατασκευής των παράπλευρων οδών 
εξυπηρέτησης της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών στο τμήμα από Α/Κ 12 
μέχρι Α/Κ Θέρμης.  Προβλέπεται η αναμόρφωση τριών ανισόπεδων κόμβων (Α/Κ Φοίνικα, 
Α/Κ Mediterranean Cosmos και Α/Κ Θέρμης) και η κατασκευή ενός νέου ανισόπεδου 
κόμβου (Α/Κ Εκπαιδευτηρίων).  Επιπλέον, στο έργο περιλαμβάνονται 18 ισόπεδοι κόμβοι, 
από τους οποίους 7 τετρασκελείς και 11 τρισκελείς, οι οποίοι διαμορφώνονται επί των 
παράπλευρων οδών εξυπηρέτησης. 
Την Πράξη συμπληρώνουν εφαρμογές δομικής παρακολούθησης γεφυρών (σε 30 Τεχνικά 
επί Εθνικού & Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της ΠΚΜ), Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικού 
Συμβούλου – Βασικού Μελετητή καθώς και οι Αρχαιολογικές Έρευνες & Εργασίες και 
Δίκτυα ΟΚΩ. 

35.000.000,00 € 

ΑΔΑ: ΨΘΓ346ΜΤΛ6-ΣΛΞ
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3 47274 18/7/2022 ΑΤΤΙΚΗΣ Βελτίωση Υποδομών 
Οδικής Ασφάλειας 
Αστικού και 
Υπεραστικού Δικτύου 
Περιφέρειας Αττικής 

Η Πράξη αποτελείται από τέσσερις (4) κύριες παρεμβάσεις και ένα (1) οριζόντιο υποέργο: 
Υποέργο 1: Κατασκευή πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων σε επιλεγμένα σημεία 
μειωμένης οδικής ασφάλειας στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής 
(6.999.378,40€). 
Υποέργο 2: Κατασκευή πρότυπων διαβάσεων σε κόμβους της Περιφέρειας Αττικής 
(16.978.799,20€). 
Υποέργο 3: Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων 
παρακολούθησης παραβιάσεων του Κ.Ο.Κ. (17.834.610,00€). 
Υποέργο 4: Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED για αντικατάσταση των υφιστάμενων 
φωτιστικών σωμάτων, στις υπόγειες διαβάσεις οχημάτων αρμοδιότητας ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. 
(6.733.652,60€). 
Υποέργο 5: Παρακολούθηση δομικής ακεραιότητας κατασκευών σε Γέφυρες 
(5.452.999,20€), το οποίο αποτελεί Οριζόντια Δράση. 

53.999.439,40 € 

4 47923 19/7/2022 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έργα Βελτίωσης Οδικής 
Ασφάλειας στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά βελτιώσεις σε τμήματα του Εθνικού και 
Επαρχιακού Δικτύου.  Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες: 
• Βελτίωση της απαραίτητης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης. 
• Τοποθέτηση – βελτίωση στηθαίων ασφαλείας κατά τις απαιτήσεις των νέων τεχνικών 
προδιαγραφών συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων (ΕΝ 1317). 
• Βελτίωση οδοστρώματος σε συγκεκριμένα σημεία που χρήζουν αύξηση της παρεχόμενης 
πρόσφυσης-τριβής. 
• Βελτίωση διαχείρισης ομβρίων για την ορθή και ταχεία απαγωγή τους από το 
οδόστρωμα. 
• Βελτίωση οδοφωτισμού. 
• Μετατροπή σηματοδοτούμενων κόμβων σε κυκλικούς. 
• Διαπλάτυνση ερεισμάτων και διαμόρφωση επικλίσεων για την απορροή των υδάτων. 

24.000.000,00 € 

ΑΔΑ: ΨΘΓ346ΜΤΛ6-ΣΛΞ
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5 48137 20/7/2022 ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

Βελτίωση Οδικής 
Ασφάλειας σε Περιοχές 
Αρμοδιότητας της 
Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας 

H υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει πέντε (5) υποέργα, ως εξής: 
1ο ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΚΥΜΗΣ (7.000.000 €).  Με το 
έργο θα γίνει ανακατασκευή της Επαρχιακής Οδού στην περιοχή της Πλατάνας και εργασίες 
προστασίας της οδού από τον έντονο κυματισμό της θάλασσας (με κυματοθραύστες) και τα 
φαινόμενα διάβρωσης. 
2ο ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΒΙΕΣ - 
ΗΛΙΑ – ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ (12.000.000 €).  Με το έργο θα γίνουν όλες οι απαραίτητες 
εργασίες (στέγαστρα, αγκυρώσεις βράχων, τοποθέτηση πλεγμάτων και τοίχων ανάσχεσης 
των βραχοπτώσεων) σε τμήμα της Επαρχιακής Οδού Ροβιές - Ήλια - Λουτρά Αιδηψού. 
3ο ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
(6.800.000 €).  Με το έργο θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες (στέγαστρα, 
αγκυρώσεις βράχων, τοποθέτηση πλεγμάτων και τοίχων ανάσχεσης των βραχοπτώσεων) σε 
τμήμα της Επαρχιακής Οδού Αράχωβα – Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού. 
4ο ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – 
ΠΡΟΥΣΣΟΣ – ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ (2.000.000 €).  Με το έργο θα γίνουν όλες οι απαραίτητες 
εργασίες (αγκυρώσεις βράχων, τοποθέτηση πλεγμάτων και τοίχων ανάσχεσης των 
βραχοπτώσεων) σε τμήμα της Επαρχιακής Οδού Καρπενήσι – Προυσσός - Ασπρόπυργος. 
5ο ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΚΩ) με συνολικό Π/Υ: 200.000 €.  Αφορά στις 
απαραίτητες δαπάνες ΟΚΩ για τα παραπάνω τέσσερα κύρια υποέργα. 

24.000.000,00 € 

6 49573 26/7/2022 ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

Βελτίωση της ασφάλειας 
τμήματος του οδικού 
δικτύου στην 
Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου 

Η Πράξη περιλαμβάνει τέσσερα (4) κύρια Υποέργα: 
ΥΠ.1 (8.974.687,19 €): ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ – ΛΙΝΔΟΥ (Ε.Ο. 
95), ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΛΑΘΟ ΕΩΣ ΛΙΝΔΟ, το φυσικό αντικείμενο εκτείνεται σε μήκος δρόμου 
περίπου 5,5 χλμ. ΥΠ.2 (4.100.000,00 €): ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΕΟΔ ΡΟΔΟΥ, το 
φυσικό αντικείμενο εκτείνεται σε μήκος 5 χλμ εντός οικισμών Ρόδου. 
ΥΠ.3 (4.500.000,00 €): ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΕΙΑΚΩΝ 
ΟΔΩΝ Ν.ΡΟΔΟΥ, το φυσικό αντικείμενο εκτείνεται σε μήκος 5 χλμ εκτός οικισμών. 
ΥΠ.4 (6.425.312,81 €): ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, 
το φυσικό αντικείμενο κατανέμεται σε νησιά του Νότιου Αιγαίου εκτός Ρόδου. 
Η Πράξη αφορά σε 380 σημεία επέμβασης - βελτίωσης της ασφάλειας κατά μήκος του άνω 
οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

24.000.000,00 € 

ΑΔΑ: ΨΘΓ346ΜΤΛ6-ΣΛΞ
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7 50411 29/7/2022 ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Δράσεις Βελτίωσης 
Οδικής Ασφάλειας 
Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας 

H πρόταση αποτελείται από επτά (7) υποέργα (πέντε της Περιφέρειας, δύο του Δήμου 
Άργους Ορεστικού): 
1. Βελτίωση οδικής ασφάλειας Π.Ε. Κοζάνης (9.500.000,00 €) 
2. Βελτίωση οδικής ασφάλειας Π.Ε. Καστοριάς (7.915.800,26 €) 
3. Βελτίωση κόμβων Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας και Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας (3.500.000,00 €) 
4. Ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι Κ2 & Κ3 της οδού Δυτικής Εορδαίας (306.000,00 €) 
5. Κατασκευή κυκλικών κόμβων Φωτεινής – Μεταμόρφωσης και Γκιόλε (900.000,00 €) 
6. Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της πόλης Άργους Ορεστικού Δήμου 
Άργους Ορεστικού (3.448.275,86 €) 
7. Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου – Βασικού Μελετητή για το έργο: “Βελτίωση 
οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της πόλης του Άργους Ορεστικού, Δήμου Άργους 
Ορεστικού” (51.724,13 €). 

19.000.000,00 € 

8 50440 29/7/2022 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΥ 

Βελτίωση Ασφάλειας 
Οδικού Δικτύου 
Αρμοδιότητας 
Περιφέρειας 
Πελοποννήσου 

Η πράξη αποτελείται από τα κάτωθι υποέργα: 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ):  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 
Π.Ε.Ο. ΚΑΙ Π.Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ (ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ MOTOR 
OIL) KAI ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ ΑΠΟ Ι.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΩΣ Ι.Κ. 
ΛΕΧΑΙΟΥ (4.563.000,00 €). 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1):  ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ (200.000,00 €). 
ΥΠΟΕΡΓΟ 3 (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1):  ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. (20.000,00 €). 
ΥΠΟΕΡΓΟ 4 (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1): ΕΥΦΥΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ (217.000,00 
€). 
ΥΠΟΕΡΓΟ 5 (ΚΎΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ):  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΣΟΠΟΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΜΥΚΗΝΩΝ (2.555.000,00 €). 
ΥΠΟΕΡΓΟ 6 (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5):  ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ (300.000,00 €). 
ΥΠΟΕΡΓΟ 7 (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5):  ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. (20.000,00 €). 
ΥΠΟΕΡΓΟ 8 (ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ):  ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 35 + 500 ΕΩΣ 
ΜΟΛΑΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΧΑΝΙΑ – ΚΡΟΚΕΕΣ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ (6.500.000,00 €). 
ΥΠΟΕΡΓΟ 9 (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8):  ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ (254.417,68 €). 
ΥΠΟΕΡΓΟ 10 (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8):  Αρχαιολογικές Έρευνες & Εργασίες 
(199.200,00 €). 
ΥΠΟΕΡΓΟ 11 (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8):  ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. (46.382,32 €). 
ΥΠΟΕΡΓΟ 12 (ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ):  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ (2.200.000,00 €). 
ΥΠΟΕΡΓΟ 13 (ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ):  ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ 
ΟΔΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (3.115.000,00 €). 

20.000.000,00 € 
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9 50566 29/7/2022 ΗΠΕΙΡΟΥ Βελτίωση ασφάλειας 
οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας της 
Περιφέρειας Ηπείρου 

Η πράξη περιλαμβάνει τα εξής υποέργα: 
1. Κατασκευή ασφαλών κόμβων (14.630.000,00 €): 
1α. «Κατασκευή ασφαλούς και σύγχρονου ισόπεδου κυκλικού οδικού κόμβου επί της Ε.Ο. 
Ιωαννίνων - Άρτας (θέση Επισκοπικό)», 
1β. «Κατασκευή κόμβου επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης στη θέση Λαψίστα», 
1γ. «Κατασκευή κόμβου στην παραλιακή οδό (Ε.Ο. Πρέβεζα – Ηγουμενίτσα) προς 
Βαλανιδοράχη», 
1δ. «Διαμόρφωση κόμβου επί της παραλιακής οδού στη θέση Λούτσα», 
 
2. «Αποκατάσταση και βελτίωση οδικού τμήματος της 2ης Επαρχιακής Οδού Ιωαννίνων 
από Πηγάδια έως Πράμαντα, Υποτμήμα: Πηγάδια – Γέφυρα Πλάκας» (23.600.000,00 €), 

24.000.000,00 € 

10 50583 29/7/2022 ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

Κατασκευή Πρότυπων 
Διαβάσεων σε Κόμβους 
της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας 

Η Πράξη αποτελείται από ένα (1) υποέργο που έχει κύριο στόχο τη βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.  Η επιλογή των παρεμβάσεων προκύπτει 
από την ανάγκη μείωσης των περιστατικών τροχαίων ατυχημάτων σε κύριες και 
δευτερεύουσες αρτηρίες στα πιο επικίνδυνα σημεία των οδικών αξόνων της Περιφέρειας, 
όπου έχουν καταγραφεί τα περισσότερα περιστατικά τροχαίων ατυχημάτων και 
παρουσιάζεται η υψηλότερη παραβατικότητα του Κ.Ο.Κ.  Αντικείμενο της πράξης αποτελεί 
η αναβάθμιση υφιστάμενων σηματοδοτούμενων διαβάσεων πεζών σε πρότυπες, με στόχο 
την αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας για τους πεζούς, την προαγωγή της βιώσιμης 
κινητικότητας και τη βελτίωση του επιπέδου προσβασιμότητας με έμφαση στους 
ανθρώπους με μειωμένη κινητικότητα, με προβλήματα όρασης κοκ.  Το έργο αφορά στην 
προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Έξυπνης Διάβασης Πεζών με αναβάθμιση 
συνολικά 344 διαβάσεων πεζών. 

18.000.000,00 € 

11 50594 29/7/2022 ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

Βελτίωση οδικής 
ασφάλειας και 
γεωμετρικών 
χαρακτηριστικών στην 
Επαρχιακή οδό Νάπης - 
Πελόπης 

Η Πράξη περιλαμβάνει δύο (2) κύρια Υποέργα: 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (5.200.000,00 €): ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΝΑΠΗΣ – ΠΕΛΟΠΗΣ, το φυσικό αντικείμενο 
εκτείνεται σε συνολικό μήκος δρόμου περίπου 7,2 χλμ.  Θα εκτελεσθούν εργασίες 
βελτίωσης στις θέσεις μειωμένης οδικής ασφάλειας (Μ.Ο.Α.), όπως βελτίωση τοπικών 
σημείων χάραξης και μηκοτομής, εργασίες τοποθέτησης κατακόρυφης και οριζόντιας 
σήμανσης και συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων, καθώς και εργασίες εγκατάστασης 
φωτισμού κόμβων με σκοπό τη βελτίωση του οδοφωτισμού. 
Στο κύριο Υποέργο 1 περιλαμβάνονται δύο (2) οριζόντιες επικουρικές δράσεις, οι 
Αρχαιολογικές Έρευνες (222.222,22 €) και οι Εργασίες ΟΚΩ-ΔΕΔΔΗΕ (70.000,00 €). 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 (5.220.000,00 €): ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ 
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, το 
φυσικό αντικείμενο εκτείνεται σε συνολικό μήκος 23 χλμ. 
Το αντικείμενο της πράξης αφορά συνολικά σε 300 σημεία επέμβασης - βελτίωσης της 
ασφάλειας κατά μήκος του άνω οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου. 

9.000.000,00 € 
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12 50598 29/7/2022 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

Δράσεις Βελτίωσης 
Οδικής Ασφάλειας 
Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης 

Η πρόταση περιλαμβάνει δύο (2) κύρια υποέργα: 
Υποέργο 1 (837.300,00 €): Προβλέπονται εργασίες βελτίωσης οδικής ασφάλειας, κατά 
τμήματα, προς αποκατάσταση επικίνδυνων σημείων επί: α) της Δευτερεύουσας 
Επαρχιακής Οδού Προσοτσάνης-Μικρόπολης-Κ. Βροντού, β) της οδού διασύνδεσης κόμβου 
με Τ.Κ Χαριτωμένης, γ) οδού διασύνδεσης κόμβου με Τ.Κ Μικρόπολης, δ) της οδού 
διασύνδεσης Τ.Κ Φωτολίβους με την Τ.Κ Καλού Αγρού και ε) της οδού διασύνδεσης Τ.Κ 
Φωτολίβους με την Τ.Κ Συμβολής.  
Υποέργο 2 (4.389.866,69 €): Προβλέπεται η αναβάθμιση 14 σηματοδοτούμενων διαβάσεων 
πεζών σε πρότυπες, στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, καθώς και στην αναβάθμιση 70 
μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων πεζών σε πρότυπες στις Περιφερειακές Ενότητες 
Ξάνθης και Ροδόπης. 

5.000.000,00 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

Α. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ  

Οι Δικαιούχοι για την υλοποίηση των Έργων υποχρεούνται: 

1. Να τηρούν τους όρους της απόφασης ένταξης. 

2. Να διασφαλίζουν την πλήρη και έγκαιρη καταχώριση στο ΟΠΣ του Υπουργείου 

Εσωτερικών των αναγκαίων δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών για την 

παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο 

των Έργων. 

3. Να υποστηρίζει το Υπουργείο Εσωτερικών καθ΄ όλη την διάρκεια υλοποίησης των 

Έργων. 

4. Να υλοποιεί και να παρακολουθεί την συνολική πρόοδο των Έργων και να 

υποστηρίζει το Υπουργείο Εσωτερικών στην ορθή τήρηση του χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης και επίτευξης Οροσήμων και Στόχων. 

5. Να προβαίνει, όπου απαιτείται για την υλοποίηση των Έργων, στη σύναψη 

συμβάσεων ή/και την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών, σύμφωνα με την 

εφαρμοστέα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.  

6. Να ενημερώνει το Υπουργείο Εσωτερικών  για την πρόοδο υλοποίησης των Έργων 

και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίησή 

τους. 

7. Να εποπτεύει τα στάδια εκτέλεσης των συμβάσεων των Έργων από τους Αναδόχους 

και να προβαίνει στην πληρωμή των Αναδόχων, σύμφωνα με τους όρους της 

εκάστοτε σύμβασης. 

8. Να συντάσσει και υποβάλλει στο Υπουργείο Εσωτερικών, τυχόν αίτημα 

τροποποίησης του ΤΔΕ ή και της Απόφασης Ένταξης. 

9. Να παρέχει αμελλητί τις πληροφορίες που ζητούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών 

για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των Έργων. 

10. Να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο, που αφορά στην προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 

11. Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για το Έργο, στην οποία θα καταχωρούνται 

όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται μέσω 

των Δελτίων Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργου. 

12. Να ορίσει έναν εκπρόσωπο καθώς και τον αναπληρωτή του για την συνεργασία 

μεταξύ του Δικαιούχου και του Υπουργείου Εσωτερικών. 

13. Να συλλέγει τα στοιχεία πραγματικού δικαιούχου του Αναδόχου. 
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Β. ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

1. Να τηρούν την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία κατά την εκτέλεση της υλοποίησης 

των Έργων και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, 

τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση 

και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες. 

2. Να τηρούν τις δεσμεύσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/240, συμπεριλαμβανομένης 

της επίτευξης των στόχων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, της αρχής «μη 

πρόκλησης σημαντικής βλάβης», της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της 

αποτελεσματικής πρόληψης της απάτης και της σύγκρουσης συμφερόντων, της 

αποφυγής διπλής χρηματοδότησης.  

 

Γ. ΕΛΕΓΧΟΙ 

Οι Δικαιούχοι υποχρεούνται: 

1. Να θέτουν στη διάθεση της ΕΥΣΤΑ, της ΕΔΕΛ, και όλων των εθνικών και ευρωπαϊκών 

ελεγκτικών οργάνων, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των Έργων, 

όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία των Έργων. 

2. Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά 

ελεγκτικά όργανα,  και τον οριζόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών Ορκωτό 

Λογιστή, τόσο στην έδρα τους, όσο και στους χώρους υλοποίησης των Έργων, και να 

διευκολύνει τον έλεγχο (διοικητικό ή/και επιτόπιο) προσκομίζοντας οποιοδήποτε 

στοιχείο που αφορά την εκτέλεση των Έργων, εφόσον ζητηθεί. 

3. Να αποστέλλει όλα τα αναγκαία στοιχεία και διευκολύνει την πρόσβαση στελεχών 

ή εξουσιοδοτημένων οργάνων της Υπηρεσίας Συντονισμού, της Ε.Δ.ΕΛ., της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της OLAF, του Ευρωπαϊκού 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και του οριζόμενου από το Υπουργείο Εσωτερικών 

Ορκωτού Λογιστή στην έδρα τους, στον τόπο υλοποίησης των Δράσεων/Έργων, 

ή/και στην έδρα του Αναδόχου προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι ή/και 

επιθεωρήσεις γραφείου ή/και επιτόπιοι έλεγχοι ή/και επιτόπιες επισκέψεις και 

μεριμνούν ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων του ΤΑΑ 

να εκχωρούν τα ισοδύναμα δικαιώματα 

Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Το Υπουργείο Εσωτερικών και οι Δικαιούχοι χρηματοδότησης μέσω της παρούσας 

απόφασης είναι υπεύθυνοι να αναγνωρίζουν ρητώς την προέλευση των εν λόγω κονδυλίων 

και διασφαλίζουν την προβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης, υλοποιώντας τις ενέργειες 

επικοινωνίας που προβλέπονται στον Οδηγό Επικοινωνίας του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα www.greece20.gov.gr. 

Συγκεκριμένα, οι Δικαιούχοι αναλαμβάνουν: 

1. Να μεριμνούν ώστε να δίδεται επαρκής πληροφόρηση και δημοσιότητα στις 

Δράσεις/Έργα, σύμφωνα με τον Κανονισμό, τη Χρηματοδοτική Συμφωνία, τη 
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Συμφωνία Χορήγησης Δανείου και τη Στρατηγική Δημοσιότητας και τον Οδηγό 

Επικοινωνίας της Υπηρεσίας Συντονισμού. 

2. Να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του ΤΑΑ που 

δημοσιοποιεί η ΕΥΣΤΑ και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του Υπουργείου 

Ευθύνης και του Φορέα Υλοποίησης και του Δικαιούχου και του Έργου, σύνοψη του 

Έργου, ημερομηνία έναρξης του Έργου, ημερομηνία λήξης του Έργου, συνολική 

επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη 

κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης 

του Έργου. 

3. Να προβάλλουν σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που 

υλοποιούν, το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση με την ένδειξη 

«χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU» και να τίθεται 

το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4. Να αναρτούν στον διαδικτυακό τόπο τους, αν υπάρχει, στοιχεία του Έργου, όπως 

σύντομη περιγραφή, ανάλογη με το επίπεδο της στήριξης, στόχους και 

αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση. 

 

 

Ε. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

Οι Δικαιούχοι αναλαμβάνουν: 

Να τηρούν ηλεκτρονικό και έγχαρτο φάκελο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για τα 

Έργα. Να διατηρούν όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και ιδίως τα λογιστικά και φορολογικά 

αρχεία για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών μετά την ολοκλήρωση του Έργου, εκτός εάν 

προβλέπεται μεγαλύτερο διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της εθνικής και 

ενωσιακής νομοθεσίας και να παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα όργανα ελέγχου. 

Σε περίπτωση που είναι σε εξέλιξη έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες, διεκδίκηση 

απαιτήσεων σχετικά με την επιχορήγηση ή διαπιστωθούν συστηματικά ή 

επαναλαμβανόμενα σφάλματα, παρατυπίες, απάτη ή αθέτηση υποχρεώσεων, τα έγγραφα 

και αρχεία πρέπει να διατηρούνται μέχρι να ολοκληρωθούν οι εν λόγω έλεγχοι, προσφυγές, 

δικαστικές διαδικασίες ή διεκδίκηση απαιτήσεων. Εάν οι διοικητικές ή οι επιτόπιες 

επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρούνται αρχεία που περιγράφουν και 

τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και καθορίζουν τις δράσεις ή τις συναλλαγές 

που επιλέγονται προς επαλήθευση. 
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