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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

 Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής 
Πολιτικής 

 

Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & ΔΠΔΕ  
    

 Αθήνα, 23/12/2022 

                   Αρ. Πρωτ. 89519 

     Προς: Αποδέκτες            

                                    Πίνακα Διανομής 

      

ΘΕΜΑ: Ένταξη Έργων Δήμων 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. 89333/22-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΠΚ46ΜΤΛ6-Φ2Ζ) 2η Τροποποίηση της 

Πρόσκλησης «Πρόγραμμα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας».  

37. 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 
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ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης (ΑΔΑ: 

Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

38. 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 Δήμων 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 156.675.730,96€ 

(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 31/01/2023, θα πρέπει να έχει αναρτηθεί Περίληψη Διακήρυξης του έργου. 

Μέχρι την 30/6/2023 (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.  

 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: 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ
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Συνημμένα: 
Παράρτημα Ι - Πίνακας Έργων Δήμων 
Παράρτημα ΙΙ - Υποχρεώσεις Δικαιούχου 
 
 
Πίνακας Αποδεκτών: 
Οι Δήμοι 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: 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΩΝ 

Α/Α Α.Π. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) 

1 45433 8/7/2022 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αναβάθμιση κύριου δημοτικού 
οδικού δικτύου Δήμου Αγίου 
Βασιλείου Π.Ε. Ρεθύμνου 

Η Πράξη αποτελείται από ένα (1) κύριο Υποέργο "Οδικός άξονας Κεραμέ-
Αγαλιανός-Αγία Παρασκευή" (1.701.280,00 €) 

1.701.280,00 

2 45646 8/7/2022 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας 
Δήμου Γαλατσίου 

Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης αφορά σε εργασίες 
αναβάθμισης της ασφάλειας του οδικού δικτύου της πόλης.  Συγκεκριμένα, 
και σύμφωνα με τις επιλέξιμες ενέργειες της Δράσης Α4 (Μέτρα 
αναμόρφωσης του αστικού οδικού περιβάλλοντος), προτείνεται η 
δημιουργία κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων) ασφαλών 
για την μετακίνηση του πληθυσμού (μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών) και 
των οχημάτων, στους δρόμους του Δήμου Γαλατσίου. 
Οι εργασίες επέμβασης και βελτίωσης, σε συνολική επιφάνεια 100.000 τ.μ., 
εστιάζονται κυρίως στις περιοχές σχολικών συγκροτημάτων, δημοσίων 
κτιρίων και πολυσύχναστων περιοχών/διαβάσεων. 

2.800.000,00 

3 45708 11/7/2022 ΝΕΑΣ 
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 

Έργα αποκατάστασης του 
οδικού δικτύου Σήμαντρα - 
Πορταριά (έως τον κόμβο με την 
Ε.Ο. Ν. Μουδανιών - Ν. Τρίγλιας) 

Η Πράξη περιλαμβάνει το ομότιτλο κύριο Υποέργο "Έργα αποκατάστασης 
του οδικού δικτύου Σήμαντρα - Πορταριά (έως τον κόμβο με την Ε.Ο. Ν. 
Μουδανιών - Ν. Τρίγλιας)", που αφορά σε παρεμβάσεις αναβάθμισης της 
οδικής ασφάλειας στο τμήμα Σήμαντρα - Πορταριά - ΙΚ Πορταριάς του 
υφιστάμενου οδικού δικτύου του Δήμου Νέας Προποντίδας. 
 
Σημείωση:  Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στα 
4.700.000,00 € (συμπ.ΦΠΑ), εκ των οποίων τα 1.900.000,00 € αποτελούν 
ιδία συμμετοχή του δικαιούχου (υπέρβαση πλαφόν πρόσκλησης). 

2.800.000,00 

4 47120 15/7/2022 ΑΛΙΜΟΥ Παρεμβάσεις βελτίωσης της 
οδικής ασφάλειας του Δήμου 
Αλίμου 

Η Πράξη αποτελείται από ένα (1) κύριο υποέργο (3.100.000 €), που αφορά 
σε δράσεις για τη βελτίωση στην ασφάλεια του οδικού δικτύου σε 
κεντρικούς δρόμους του Δήμου Αλίμου και πέριξ των σχολείων. 
 
Σημείωση:  Ο Δήμος θα συμβάλει με ίδιους πόρους (300.000 €). 

2.800.000,00 

ΑΔΑ: 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ
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5 47763 19/7/2022 ΘΗΡΑΣ Βελτίωση της παρεχόμενης 
οδικής ασφάλειας στο Δήμο 
Θήρας 

Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις της πρότασης αφορούν: 
1. Επεμβάσεις στο σημαντικότερο τμήμα της οδού Φηρών - Πύργου μήκους 
2.790μ. που περιλαμβάνουν: 
- μέτρα μείωσης της ταχύτητας (τοπικές τροποποιήσεις οριζοντιογραφίας, 
περιορισμός πλάτους οδοστρώματος, κατασκευή πεζοδρομίων και νησίδων, 
αλλαγές στην επιφάνεια της οδού, μέτρα σε εισόδους οικισμών, πλήρη 
οριζόντια και κατακόρυφη 
σήμανση, τοποθέτηση καμερών ταχύτητας και εικονικού μειωτή ταχύτητας, 
εγκατάσταση και βελτίωση οδοφωτισμού), 
- μέτρα αναμόρφωσης του αστικού οδικού περιβάλλοντος (κατασκευή 
ισόπεδου κυκλοφοριακού κόμβου, δημιουργία διαβάσεων με 
εγκιβωτισμένα υλικά για μεγαλύτερη αντοχή, κατασκευή πεζοδρομίου με 
εξασφάλιση κίνησης ΑΜΕΑ, τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων πεζών, βελτίωση 
οδοστρώματος και εγκατάσταση φωτισμού σε τρείς χώρους στάθμευσης, 
δύο στον οικισμό των Φηρών και έναν στον οικισμό της Οίας), 
- κατασκευή δύο ισόπεδων κόμβων στην κεντρικότερη διασταύρωση της 
οδού Φηρών – Πύργου στην Τράπεζα Πειραιώς και στην διασταύρωση Έξω 
Γωνιάς - Πύργου, καθώς και διαγραμμίσεις στον ισόπεδο κόμβο Επαρχιακής 
Οδού Μεσαριάς – Φηρών. 
2. Μέτρα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας διαφόρων τμημάτων 
περιαστικών οδών συνολικού μήκους 9.700μ., που περιλαμβάνουν: 
τοποθέτηση και βελτίωση στηθαίων ασφαλείας, βελτίωση οδοστρώματος, 
δημιουργία απαραίτητων επικλίσεων σε συγκεκριμένα τμήματα αστικού και 
περιαστικού οδικού δικτύου, διαγραμμίσεις ασφαλτικού οδοστρώματος, 
προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής, που έχουν υποστεί βύθιση 
λόγω καθίζησης του φρεατίου υδροσυλλογής κλπ. 

2.800.000,00 

6 47796 19/7/2022 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-
ΠΕΥΚΗΣ 

Βελτίωση οδικής ασφάλειας σε 
περιοχές του Δήμου 
Λυκόβρυσης - Πεύκης 

Η Πράξη αποτελείται από ένα (1) κύριο υποέργο (3.500.000 €), που αφορά 
σε εργασίες για τη βελτίωση στην ασφάλεια του οδικού δικτύου σε 
κεντρικούς δρόμους του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης και πέριξ των 
σχολείων. 
 
Σημείωση:  Ο Δήμος θα συμβάλει με ίδιους πόρους (700.000 €). 

2.800.000,00 

7 48386 21/7/2022 ΠΟΡΟΥ Βελτίωση οδικής ασφάλειας 
Δήμου Πόρου 

Η Πράξη αποτελείται από ένα (1) κύριο υποέργο (2.752.183,48 €),  που 
αφορά σε εργασίες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του 
Πόρου, το οποίο λόγω του αναγλύφου του νησιού χαρακτηρίζεται από 
έντονες κλίσεις (στροφές), οριζοντιογραφικές και υψομετρικές, και 
διαδοχικές καμπύλες, καθώς επίσης και από παράπλευρες επικίνδυνες 
μορφολογίες (πρανή ύψους άνω των 10μ, ρέματα κλπ). 

2.752.183,48 
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8 48399 21/7/2022 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας 
Δήμου Κορυδαλλού 

Η Πράξη αποτελείται από ένα (1) κύριο υποέργο (2.800.000 €), που αφορά 
σε δράσεις για τη βελτίωση στην ασφάλεια του οδικού δικτύου σε 
κεντρικούς δρόμους του Δήμου Κορυδαλλού και στις περιοχές των 
σχολείων του Δήμου. 

2.800.000,00 

9 48402 21/7/2022 ΝΕΣΤΟΥ Βελτίωση οδικής ασφάλειας 
Δήμου Νέστου 

Η Πράξη αποτελείται από ένα (1) κύριο υποέργο (2.800.000 €), που αφορά 
σε δράσεις για τη βελτίωση στην ασφάλεια του οδικού δικτύου σε 
κεντρικούς δρόμους της Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου. 

2.800.000,00 

10 48539 21/7/2022 ΑΝΔΡΟΥ Βελτιώσεις για την ασφάλεια 
του οδικού δικτύου νήσου 
Άνδρου 

Η Πράξη αποτελείται από δύο (2) κύρια υποέργα που αφορούν σε δράσεις 
βελτίωσης της ασφάλειας του οδικού δικτύου στη νήσο Άνδρο. 
Υποέργο 1: Βελτιώσεις για την ασφάλεια του οδικού δικτύου Δ.Ε. Υδρούσας 
και Άνδρου, νήσου Άνδρου (2.000.000 €), 
Υποέργο 2: Βελτιώσεις για την ασφάλεια του οδικού δικτύου Δ.Ε. Κορθίου, 
νήσου Άνδρου (800.000 €). 
Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της ασφάλειας σε επικίνδυνα σημεία του 
οδικού δικτύου του νησιού, όπως βελτίωση του οδοστρώματος με τη 
δημιουργία των απαραίτητων επικλίσεων της οδού σε συγκεκριμένα 
σημεία, αύξηση της παρεχόμενη πρόσφυσης – τριβής ιδιαίτερα σε τμήματα 
έντονων οριζοντιογραφικών (στροφές) και μηκοτομικών (έντονες κλίσεις) 
μεταβολών, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, δημιουργία θέσεων 
στάθμευσης, τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, 
διαχείριση ομβρίων, καθώς και εργασίες αποκατάστασης/βελτίωσης 
πεζοδρομίων και διαβάσεων. 

2.800.000,00 

11 48546 21/7/2022 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρεμβάσεις βελτίωσης της 
οδικής ασφάλειας σε όλες τις 
Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου 
Θεσσαλονίκης 

Η Πράξη αποτελείται από ένα (1) κύριο υποέργο (4.000.000 €), που αφορά 
σε ολοκληρωμένες δράσεις για τη βελτίωση στην ασφάλεια του οδικού 
δικτύου σε κεντρικούς δρόμους του Δήμου Θεσσαλονίκης και πέριξ 
σχολείων όλων των βαθμίδων και Πανεπιστημίων. 

4.000.000,00 

12 48646 22/7/2022 ΡΑΦΗΝΑΣ-
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

Βελτίωση τμημάτων οδών 
Βόρειας Διώνης και 
Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων 
Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου 

Η πράξη περιλαμβάνει έργα αναβάθμισης και βελτίωσης της οδικής 
ασφάλειας στο Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου σε επικίνδυνα σημεία, όπου 
έχουν παρατηρηθεί συχνότερα τροχαία ατυχήματα.  Επιπλέον, 
περιλαμβάνονται δράσεις βελτίωσης τμημάτων οδών της Βόρειας Διώνης. 
Το αντικείμενο της παρέμβασης με στόχο τη βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας στο Δήμο αφορά επεμβάσεις σε συνολικά 30 σημεία και μήκος 
οδών 6.500 μ, περίπου. 

2.800.000,00 
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13 48681 22/7/2022 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας 
Δήμου Καρπενησίου 

Αντικείμενο της παρούσας πρότασης είναι η βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο της πόλης του Καρπενησίου.  Τα 
τμήματα του οδικού δικτύου όπου προβλέπεται να γίνουν επεμβάσεις 
έχουν συνολικό μήκος περίπου 7,00 χλμ.  Οι δράσεις αφορούν: διαβάσεις, 
ράμπες ΑΜΕΑ με ζώνη όδευσης τυφλών και εξασφάλιση κίνησης ΑΜΕΑ, 
έργα τεχνικά, τοπικές οδοστρωσίες, πεζοδρόμια, δημιουργία χώρων 
στάθμευσης με θέσεις ΑΜΕΑ, οδοφωτισμό, οριζόντια και κατακόρυφη 
σήμανση, ενώ θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα και θα γίνει φύτευση 
πρασίνου. 
Προβλέπεται να γίνουν εργασίες στις παρακάτω προτεινόμενες θέσεις: 
Θέση 1: Περιοχή Άνω Ξηριάς και Σχολικό Συγκρότημα Προφήτη Ηλία, 
Θέση 2 Ρίζωμα - Δημοτική οδός προς Χιονοδρομικό κέντρο Καρπενησίου, 
Θέση 3 Δρόμος προς περιοχή Κεφαλόβρυσο, 
Θέση 4 Περιοχή Συνεδριακού Κέντρου (και χώρος στάθμευσης), 
Θέση 5 Περιοχή Κάτω Ξηριά, 
Θέση 6 Είσοδος Προφήτη Ηλία (Ξηριά) – Διασταύρωση για πρώην ΔΑΒΙΕ 
(τμήμα μήκους 1.300 μ. της Ε.Ο. Καρπενησίου Λαμίας, σε συνέχεια του 
ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Καρπενησίου). 

2.800.000,00 
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14 48695 22/7/2022 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο 
οδικό δίκτυο Δήμου Μαραθώνος 

Το έργο αφορά σε δράσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας του οδικού 
δικτύου του Δήμου Μαραθώνος (Δημοτικές Ενότητες Μαραθώνα, Νέας 
Μάκρης, Βαρνάβα και Τοπική Ενότητα Γραμματικού) και αποσκοπεί στην 
αύξηση της ασφάλειας των μετακινήσεων των τροχοφόρων και των πεζών, 
στο πλαίσιο αυτό πρόκειται να εκτελεστούν, κατά περίπτωση, οι κάτωθι 
δράσεις: 
α. Δράσεις βελτίωσης οδοστρώματος με εργασίες σε ήδη 
ασφαλτοστρωμένες οδούς, εργασίες σε κατασκευασμένες από σκυρόδεμα 
οδούς, 
β. Δράσεις τροποποίησης στην οριζοντιογραφία οδών με εργασίες 
ανακατασκευής οδών, 
γ. Επεμβάσεις στην υψομετρική διαμόρφωση της οδού, όπου θα 
κατασκευασθούν πλατώ (speed tables) στη Δημοτική Ενότητα Νέας 
Μάκρης, 
δ. Δράσεις επανασχεδιασμού κυκλοφοριακών κόμβων, όπου θα 
κατασκευασθεί ισόπεδος κόμβος στη Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης στη 
συμβολή των οδών Ρούμελης - Βασ. Ρώτα - Ανοίξεως - Κρήτης και θα 
ανακατασκευασθεί ο κόμβος της κεντρικής πλατείας Δημοτικής Ενότητας 
Βαρνάβα, 
ε. Δράσεις κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης – διαγραμμίσεις, όπως: i. 
Εγκατάσταση πινακίδων επικίνδυνων θέσεων, ii. Εγκατάσταση ρυθμιστικών 
πινακίδων, iii. Εγκατάσταση καθρεπτών οδικής κυκλοφορίας, iv. 
Διαγράμμιση οδοστρώματος. 
Οι άνωθεν παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν σε εντός σχεδίου περιοχές 
του Δήμου Μαραθώνος. 

2.800.000,00 

15 48697 22/7/2022 ΩΡΩΠΟΥ Έκτακτες ασφαλτοστρώσεις και 
βελτιώσεις οδών πυρόπληκτων 
και πλημμυροπαθών περιοχών 
Δήμου Ωρωπού 

Η πρόταση αφορά εργασίες βελτίωσης του οδοστρώματος των οδών των 
περιοχών του Δήμου Ωρωπού, οι οποίες επλήγησαν από την πυρκαγιά του 
2021.  Οι εν λόγω περιοχές βρίσκονται στις δημοτικές ενότητες 
Καπανδριτίου, Μαλακάσας, Ωρωπίων, Καλάμου, Πολυδενδρίου και 
Αφιδνών, είναι αμιγούς κατοικίας, έχουν πολλούς κοινόχρηστους χώρους, 
σχολεία, εκκλησίες, αθλητικά κέντρα και μεγάλη κίνηση πεζών/οχημάτων. 
Τα σημεία που έχουν επιλεγεί παρουσιάζουν φθορές λόγω τόσο της 
πυρκαγιάς όσο και λόγω έντονων βροχοπτώσεων, τοπικών καθιζήσεων, 
αλλά και παρεμβάσεων από έργα υπογείων δικτύων κλπ, με συνέπεια να 
υπάρχει κίνδυνος στην κίνηση των οχημάτων, ιδίως των δίτροχων. 
Με την παρούσα πράξη, προτείνεται η αποκατάσταση του οδοστρώματος 
σε διάφορα τμήματα της περιοχής, με κοινή ή αντιολισθηρή άσφαλτο όπου 
απαιτείται, η προσαρμογή ή και αντικατάσταση φρεατίων, η επισκευή ή 
κατασκευή νέων ρείθρων και κρασπέδων, η συμπλήρωση σήμανσης, 
πεζοδρομίων, διαγραμμίσεων κ.λ.π., έτσι ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια 
στην μετακίνηση πεζών και οχημάτων. 

2.800.000,00 

ΑΔΑ: 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ
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16 48831 22/7/2022 ΠΑΡΓΑΣ Δημιουργία Πεζοδρομίων στον 
Δήμο Πάργας 

Η Πράξη αποτελείται από δύο (2) κύρια υποέργα: 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (2.243.252,58 €):  "Δημιουργία πεζοδρομίων στον Δήμο 
Πάργας". 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 (551.800,00 €):  "Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων 
αυτόνομων φωτιστικών και ελέγχου κυκλοφορίας". 

2.795.052,58 

17 48836 22/7/2022 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Βελτίωση Ασφάλειας των 
Οδικών Αξόνων του Δήμου 
Πετρούπολης 

Η Πράξη αποτελείται από ένα (1) κύριο υποέργο (3.500.000 €), που αφορά 
σε δράσεις για τη βελτίωση στην ασφάλεια του οδικού δικτύου σε 
κεντρικούς δρόμους του Δήμου Πετρούπολης και την πρόσβαση στα 
σχολεία του Δήμου. 
 
Σημείωση:  Ο Δήμος θα χρηματοδοτήσει από ΣΑΤΑ τα 700.000 € (ιδία 
συμμετοχή/άλλοι πόροι). 

2.800.000,00 

18 48849 22/7/2022 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας 
Δήμου Καλαμάτας 

Το αντικείμενο της παρέμβασης με στόχο τη βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας αφορά επεμβάσεις σε συνολικά 230 σημεία, ήτοι σε 205 
διαβάσεις και σε 25 οδικά τμήματα με συνολικό μήκος 4,7 χλμ περίπου.  Η 
βελτίωση των επιλεγμένων υφιστάμενων διαβάσεων πεζών αφορά 
αντικατάσταση υλικού διαβάσεων με τοποθέτηση κυβόλιθων για 
μεγαλύτερη αντοχή, διασφάλιση των προδιαγραφών με τοποθέτηση 
ραμπών ΑμεΑ, εγκατάσταση διατάξεων φωτισμού διαβάσεων, με ηλιακά 
πάνελ, σε διαβάσεις με μειωμένη ορατότητα και συνθήκες χαμηλού 
φωτισμού.  Η βελτίωση των οδικών τμημάτων, σε κρίσιμα σημεία, γίνεται 
μέσω αντικατάστασης του οδοστρώματος από αντιολισθηρή άσφαλτο. 

2.800.000,00 

ΑΔΑ: 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ
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19 48986 25/7/2022 ΚΑΜΕΝΩΝ 
ΒΟΥΡΛΩΝ 

Βελτίωση οδικής ασφάλειας 
υποδομών Δήμου Καμένων 
Βούρλων 

Η Πράξη αποτελείται από ένα (1) κύριο υποέργο που αφορά σε δράσεις για 
τη βελτίωση στην ασφάλεια του οδικού δικτύου στο Δήμο Καμένων 
Βούρλων, ειδικότερα οι παρεμβάσεις αφορούν: 
- στην κεντρική βορειοδυτική είσοδο του οικισμού Μώλου (μέχρι και του 
Σχολικού Συγκροτήματος), 
- στις δύο κεντρικές εισόδους, Δυτικά και Ανατολικά, του οικισμού Καμένων 
Βούρλων, 
- στην παραλιακή ζώνη του οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου, 
οι οποίες συνδέονται με τις περιφερειακές οδούς της ΠΑΘΕ, απευθείας στα 
πυκνοδομημένα τμήματα των οικισμών, και αποτελούν τις 
κεντρικές/εμπορικές οδικές αρτηρίες αυτών.  Οι παρεμβάσεις αφορούν σε 
αδιαμόρφωτες νησίδες, σε τμηματικές ελλείψεις πεζοδρομίων, κρασπέδων 
και διαβάσεων, στην ανεπαρκή απορροή ομβρίων, σε τμηματικές 
ασφαλτοστρώσεις, σε σημάνσεις και στηθαία ασφαλείας, καθώς και την 
ενίσχυση/επέκταση ηλεκτροφωτισμού. 
- σε οικισμούς του Δήμου θα γίνουν παρεμβάσεις σε επικίνδυνα σημεία με 
συχνή κυκλοφορία οχημάτων και πεζών (παιδικές χάρες, σχολεία, 
κοινωφελή κτίρια, τουριστικές ζώνες, κεντρικές διασταυρώσεις κλπ), όπως 
επιστρώσεις με εγκιβωτισμένα υλικά (κυβόλιθοι), τοπικές επισκευές 
οδοστρώματος, επισκευές και επεκτάσεις κρασπέδων και πεζοδρομίων, 
ενίσχυση κάθετης και οριζόντιας σήμανσης, τοποθέτηση πολυκαρβονικών 
καθρεπτών ελέγχου κυκλοφορίας, ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού, ράμπες 
διέλευσης ΑΜΕΑ καθώς και οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης. 
- στο Υπεραστικό οδικό δίκτυο του δήμου, κυρίως στους περιφερειακούς 
δρόμους εκατέρωθεν της ΠΑΘΕ, στα επικίνδυνα σημεία θα 
πραγματοποιηθούν τμηματικές ασφαλτοστρώσεις (αύξηση της 
παρεχόμενης πρόσφυσης-τριβής) σε περιοχές έντονων οριζοντιογραφικών 
(στροφές) και μηκοτομικών (έντονες κλίσεις) μεταβολών, διαπλάτυνση 
ερεισμάτων για ασφαλή προσωρινή στάση οχημάτων λόγω βλάβης ή 
έκτακτης ανάγκης, εγκατάσταση οριοδεικτών, στηθαίων ασφαλείας, 
ενίσχυση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, και δημιουργία θέσεων 
στάθμευσης στην παραλιακή ζώνη Ασπρονερίου (2.800.000 €). 

2.800.000,00 

ΑΔΑ: 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ
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20 49025 25/7/2022 ΚΗΦΙΣΙΑΣ Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο 
Δήμο Κηφισιάς 

Οι περιοχές παρέμβασης βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, είναι 
αμιγούς κατοικίας, έχουν πολλούς κοινόχρηστους χώρους, σχολεία, χώρους 
πρασίνου, εκκλησίες, πλατείες, αθλητικά κέντρα και μεγάλη κίνηση πεζών 
και οχημάτων.  Η διέλευση των βαρέων οχημάτων της πυροσβεστικής σε 
συνδυασμό με την εξάπλωση της πυρκαγιάς (2021) επέτειναν τα 
προβλήματα στα ήδη επιβαρυμένα επιλεγμένα σημεία που παρουσιάζουν 
φθορές λόγω παλαιότητας, βροχοπτώσεων, τοπικών καθιζήσεων, 
παρεμβάσεων από έργα υπογείων δικτύων κοινής ωφέλειας, ολισθηρότητα 
κλπ, με συνέπεια, να υπάρχει κίνδυνος στην κίνηση των οχημάτων, ιδίως 
των δίτροχων καθώς και των πεζών. 
Έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση της οριζόντιας και κατακόρυφης 
ρυθμιστικής σήμανσης STOP, σε όλους τους δρόμους που διασταυρώνονται 
με τον παράδρομο της ΠΑΘΕ, σημεία όπου παρατηρείται ο μεγαλύτερος 
αριθμός τροχαίων ατυχημάτων στην περιοχή παρέμβασης.  Επιπλέον, 
έμφαση θα δοθεί και στην ενίσχυση της ήδη υπάρχουσας οριζόντιας και 
κατακόρυφης προειδοποιητικής σήμανσης μείωσης ταχύτητας, ενώ θα 
κατασκευαστούν και ράμπες ΑμεΑ, σε πολλά πεζοδρόμια κεντρικότερων 
δρόμων και πέριξ χώρων με αυξημένη κίνηση πεζών, γύρω από σχολεία και 
κοινόχρηστους χώρους, πλατείες, παιδικές χαρές, ώστε να διασφαλιστεί η 
ασφαλή μετακίνησή των πεζών από και προς τα σημεία ενδιαφέροντος. 

2.800.000,00 

ΑΔΑ: 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ
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21 49033 25/7/2022 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Ολοκληρωμένες Επεμβάσεις 
Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας 
Επικίνδυνων Σημείων Οδικού 
Δικτύου του Δήμου Τρικκαίων 

Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης αφορά σε 
ολοκληρωμένες επεμβάσεις βελτίωσης της ασφάλειας του οδικού δικτύου 
της πόλης των Τρικάλων, συμβατές με τις επιλέξιμες ενέργειες των 
δράσεων της πρόσκλησης.  Συγκεκριμένα, προτείνεται η βελτίωση του 
οδοστρώματος με την αποκατάσταση της υφιστάμενης ασφαλτοστρωμένης 
επιφάνειας σε επιλεγμένες θέσεις στο Αστικό Οδικό Δίκτυο και στο τμήμα 
του Περιφερειακού Δακτυλίου (Υπεραστικό Δίκτυο αρμοδιότητας 
Δ.Τρικκαίων), που παρουσιάζουν φθορές που δυσχεραίνουν την κίνηση 
οχημάτων, ποδηλάτων και πεζών, καθιστώντας την ιδιαίτερα επικίνδυνη και 
επισφαλή. 
Επιπλέον και ως μέτρο περιορισμού της ταχύτητας, προτείνεται η 
δημιουργία υπερυψωμένων διαβάσεων επί της οδού Πύλης και στην 
περιοχή Κηπάκι, σε θέσεις όπου λόγω της ύπαρξης σχολικών μονάδων, η 
προσβασιμότητα των μαθητών σε αυτές και η ασφάλεια της κίνησης 
οχημάτων, ποδηλάτων και πεζών είναι υψίστης σημασίας.  Επίσης, 
προτείνεται η αλλαγή της επιφάνειας του οδοστρώματος με κυβόλιθο από 
γρανίτη επί τμήματος της οδού Τσιτσάνη, που συνδέει την Κεντρική Πλατεία 
της πόλης με την Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, με σκοπό την μείωση της 
ταχύτητας των οχημάτων και την ασφαλέστερη κίνηση, δεδομένου ότι η 
θέση παρέμβασης, στην καρδιά της πόλης, χαρακτηρίζεται από έντονο 
κυκλοφοριακό φόρτο και μεγάλο αριθμό ατυχημάτων.  Τέλος, τον σκοπό 
των προτεινόμενων παρεμβάσεων ενισχύουν και ολοκληρώνουν οι 
διαγραμμίσεις διαβάσεων πεζών με θερμοπλαστικά υλικά στο κέντρο της 
πόλης και σε σημεία όπου παρατηρείται αυξημένη κίνηση πεζών, 
βελτιώνοντας έτσι την αντανακλαστικότητα της διάβασης και 
προσφέροντας ασφάλεια σε συνδυασμό με την κατάλληλη κατακόρυφη 
σήμανση των διαβάσεων αυτών. 

2.800.000,00 

22 49131 25/7/2022 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Έκτακτες Ασφαλτοστρώσεις 
Πυρόπληκτων Περιοχών Δήμου 
Λαυρεωτικής για Βελτίωση της 
Οδικής Ασφάλειας 

Το έργο αφορά στη βελτίωση του οδοστρώματος των οδών των περιοχών 
του Δήμου Λαυρεωτικής, οι οποίες επλήγησαν από την πυρκαγιά του 2021, 
καθώς και σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης Κερατέας, στην εντός σχεδίου 
περιοχή Κακή Θάλασσα Κερατέας, στην εντός σχεδίου περιοχή Πλάκα 
Κερατέας και την περιοχή του οικισμού του Άγιου Κωνσταντίνου, οι οποίες 
είναι αμιγούς κατοικίας, με πολλούς κοινόχρηστους χώρους, σχολεία, 
εκκλησίες, αθλητικά κέντρα και μεγάλη κίνηση πεζών και οχημάτων. 

2.800.000,00 

ΑΔΑ: 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ
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23 49215 25/7/2022 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο 
Δίκτυο του Δήμου Αγίας 
Βαρβάρας 

Το έργο αφορά δράσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας του οδικού 
δικτύου του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και αποσκοπεί στην αύξηση της 
ασφάλειας των μετακινήσεων των τροχοφόρων και των πεζών.  Στο πλαίσιο 
του έργου πρόκειται να εκτελεστούν, κατά περίπτωση, οι κάτωθι δράσεις: 
α. Δράσεις βελτίωσης οδοστρώματος (εργασίες σε ήδη ασφαλτοστρωμένες 
οδούς και σε κατασκευασμένες από σκυρόδεμα οδούς), 
β. Δράσεις τροποποίησης στην οριζοντιογραφία οδών (εργασίες 
ανακατασκευής οδών), 
γ. Επεμβάσεις στην υψομετρική διαμόρφωση της οδού (θα 
κατασκευασθούν πλατώ (speed tables) στο οδικό δίκτυο), 
δ. Δράσεις επανασχεδιασμού κυκλοφοριακών κόμβων, 
ε. Δράσεις κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης – διαγραμμίσεις. 
Πρόκειται συνολικά για 30 επικίνδυνα σημεία και μήκος 12,4 km οδικού 
δικτύου. 

2.800.000,00 

24 49333 26/7/2022 ΑΡΤΑΙΩΝ Βελτίωση οδικής ασφάλειας 
Εθνικού-Επαρχιακού Δικτύου 
εντός οικισμών Δήμου Αρταίων 

Η πράξη περιλαμβάνει τα εξής υποέργα: 
Υποέργο 1: Κατασκευή Κυκλικού Κόμβου στη Φιλοθέη Άρτας (2.120.000,00 
€).  Αφορά στην αναδιαμόρφωση του κόμβου επί της Εθνικής Οδού 
Ιωαννίνων – Αθηνών στη Φιλοθέη Άρτας που διέρχεται εντός του 
οριοθετημένου οικισμού Χαλκιάδων – Καλαμιάς που στην παρούσα φάση 
εξυπηρετείται από φωτεινούς σηματοδότες.  Το έργο περιλαμβάνει την 
κατασκευή πεντασκελούς κυκλικού κόμβου με βελτίωση υφιστάμενης 
οδοποιίας σε συνολικό μήκος 749 μ. περίπου και συνοδά έργα αυτού όπως 
φυτεύσεις, φωτισμό, διευθέτηση ομβρίων με σύνδεση στο υφιστάμενο 
δίκτυο. 
Υποέργο 2: Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο εντός οικισμού τμήμα της 
επαρχιακής οδού Άρτας – Κωστακιών (1.255.000,00 €).  Αφορά σε 
κυκλοφοριακές παρεμβάσεις εντός του οικισμού Κωστακιών που 
αναπτύσσεται επί της Επαρχιακής Οδού Άρτας-Σαλαώρα, σε όλο το μήκος 
αυτού (2 χλμ περίπου), με δημιουργία νησίδων, διαβάσεων πεζών, 
αναδιαμόρφωση δύο (2) κόμβων εκ των οποίων ο ένας γίνεται κυκλικός.  
Επίσης περιλαμβάνει συνοδά έργα αυτού όπως φυτεύσεις, φωτισμό, 
διευθέτηση ομβρίων με σύνδεση στο υφιστάμενο δίκτυο. 

2.800.000,00 

25 49408 26/7/2022 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Παρεμβάσεις για τη βελτίωση 
της οδικής ασφάλειας στο 
αστικό οδικό δίκτυο Δήμου 
Ιωαννιτών 

Οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στην προτεινόμενη πράξη είναι οι 
εξής (σύμφωνα με την πρόσκληση): 
I3 Διαχείριση ταχυτήτων (Αναπροσαρμογή της υποδομής, Έλεγχος 
ταχύτητας σε οδικά τμήματα, Δυναμικές πινακίδες ένδειξης ταχύτητας),  
I5 Βελτιώσεις σε Επικίνδυνες Θέσεις Αστικού Οδικού Δικτύου (Σήμανση, 
Στηθαία ασφαλείας, Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού, Διαμόρφωση παρόδιου 
χώρου οδού, Έλεγχος και βελτίωση ορατότητας, Συντήρηση οδοστρωμάτων, 
Επεμβάσεις στις ισόπεδες διαβάσεις τρένων). 

4.000.000,00 

ΑΔΑ: 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ
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26 49414 26/7/2022 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας 
Δήμου Κερατσινίου-
Δραπετσώνας 

Το έργο αφορά στη γενικευμένη βελτίωση απορροής ομβρίων προς τους 
τελικούς αποδέκτες (φρεάτια απορροής ομβρίων), μέσω της βέλτιστης 
χρήσης «ιδανικών» -κατά το δυνατό- επικλίσεων στις διατομές του 
οδοστρώματος, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, αλλά και τη 
βέλτιστη επιφανειακή απορροή ομβρίων υδάτων σε συνθήκες έντονου 
υετού για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.  Η παρέμβαση θα 
πραγματοποιηθεί σε 178 επικίνδυνα σημεία που χρήζουν επεμβάσεων 
βελτίωσης οδικής ασφάλειας, συνολικού μήκους 18,8 km περίπου. 

2.800.000,00 

27 49418 26/7/2022 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Προμήθεια εξοπλισμού για την 
οδική ασφάλεια του Δήμου 
Καλαβρύτων 

Με την πράξη προβλέπεται η προμήθεια: 
(α) ρυθμιστικών πινακίδων 
(β) πινακίδων αναγγελίας κινδύνου 
(γ) εξοπλισμού σήμανσης 
(δ) στύλων πινακίδων 
(ε) στηθαίων ασφαλείας οδικού δικτύου 

309.059,94 

28 49557 26/7/2022 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-
ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ 
ΑΝΝΑΣ 

Έργα βελτίωσης οδικής 
ασφάλειας Δήμου Μαντουδίου-
Λίμνης-Αγίας Άννας 

Η Πράξη αποτελείται από ένα (1) κύριο υποέργο που αφορά στη βελτίωση 
της οδικής ασφάλειας σε περιοχές αρμοδιότητας του Δήμου Μαντουδίου – 
Λίμνης - Αγίας Άννας με σκοπό τη δημιουργία ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων – υποδομών που θα συμβάλουν στη μείωση του αριθμού 
των τροχαίων ατυχημάτων στην περιοχή. 
Συγκεκριμένα, το έργο θα περιλαμβάνει, ιδιαίτερα σε περιοχές που 
επλήγησαν μετά τις καταστροφικές φωτιές του Αυγούστου 2021, δράσεις 
που αφορούν: 
α) στη βελτίωση χαρακτηριστικών των οδών σε επικίνδυνα σημεία (όπως 
καθιζήσεις), 
β) στη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων σε σημεία διάβρωσης των οδών 
και μη επαρκούς αποχέτευσης/απορροής ομβρίων από το οδόστρωμα, 
γ) στην κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης για την προστασία από πτώσεις 
χωματισμών και βράχων καθώς και εργασίες άρσης των κατολισθήσεων, 
δ) στην τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και αντικατάσταση παλαιών 
φθαρμένων σε διάφορα τμήματα των οδών, 
ε) διαγράμμιση οδών και 
στ) σήμανση, κυρίως εντός οικισμών βάσει υφιστάμενων κυκλοφοριακών 
μελετών (Προκόπι, Αγκάλη, Φραγκάκη, Αγία Άννα, Μαντούδι). 

2.800.000,00 

29 49614 27/7/2022 ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ Παρεμβάσεις με στόχο τη 
βελτίωση της οδικής ασφάλειας 
στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο 
του Δήμου Άργους-Μυκηνών 

Η Πράξη αποτελείται από ένα (1) κύριο υποέργο (2.799.934,82 €), 
εντοπισμένων παρεμβάσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της 
παρεχόμενης οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνα σημεία του υφιστάμενου 
οδικού δικτύου του Δήμου Άργους-Μυκηνών. 

2.799.934,82 

ΑΔΑ: 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ
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30 49640 27/7/2022 ΚΡΩΠΙΑΣ Βελτίωση και αναβάθμιση της 
οδικής ασφάλειας με 
παρεμβάσεις και έμφαση στα 
επικίνδυνα σημεία του οδικού 
δικτύου αρμοδιότητας του 
Δήμου Κρωπίας 

Η Πράξη αποτελείται από ένα (1) κύριο υποέργο (2.800.000 €), που αφορά 
σε ολοκληρωμένες δράσεις για τη βελτίωση στην ασφάλεια του οδικού 
δικτύου σε κεντρικούς δρόμους του Δήμου Κρωπίας και πέριξ των 
σχολείων. 

2.800.000,00 

31 49712 27/7/2022 ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

Αναμόρφωση κεντρικού αστικού 
οδικού περιβάλλοντος της πόλης 
της Νάξου 

Η Πράξη αποτελείται από τρία (3) υποέργα: 
- Το κύριο υποέργο που αφορά στην αναμόρφωση τμήματος του κεντρικού 
αστικού οδικού δικτύου της πόλης της Νάξου, με την κατασκευή νέων και 
ανακατασκευή υφιστάμενων πεζοδρομίων, με όδευση τυφλών και 
εξασφάλιση κίνησης των Α.μ.Ε.Α., την βελτίωση της διαχείρισης ομβρίων 
και του οδοστρώματος σε συγκεκριμένα σημεία, την βελτίωση του 
οδοφωτισμού και των σημάνσεων, καθώς και τη δημιουργία διαβάσεων 
(1.800.000,00€). 
- Το συνοδό υποέργο Υπογείωσης Δικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ. ΔΕΔΔΗΕ α.ε. στις 
κεντρικές οδούς, ώστε να απελευθερωθεί ο κοινόχρηστος χώρος και να 
εξασφαλιστεί η συνέχεια της ζώνης ελεύθερης όδευσης πεζών 
(459.277,51€). 
- Το συνοδό υποέργο Επίβλεψης Εργασιών από Αρχαιολόγο (30.000,00€). 

2.289.277,51 

32 49726 27/7/2022 ΧΑΝΙΩΝ Βελτίωση οδικής ασφάλειας 
Δήμου Χανίων 

Η πράξη περιλαμβάνει δύο (2) κύρια υποέργα: 
Υποέργο 1 «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» 
(4.000.000,00 €), αφορά σε έργα οδικής ασφάλειας όπως αποκατάσταση 
και επισκευή πεζοδρομίων της πόλης, ράμπες και διαβάσεις πεζών, 
οδηγούς όδευσης τυφλών, προστατευτικά εμπόδια κλπ γύρω από εννέα (9) 
σχολικά συγκροτήματα. 
Υποέργο 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» (3.390.000,00 €), περιλαμβάνει έργα οδικής 
ασφάλειας όπως πεζοδρομήσεις, βελτιώσεις και διαπλατύνσεις 
πεζοδρομίων, τοποθέτηση όδευσης τυφλών, αλλαγές οδοστρώματος και 
νέες πλακοστρώσεις, αναδιαμόρφωση κόμβων και επαναξιολόγηση της 
γωνίας τομής οδών, τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, σήμανση οδών με 
διαγραμμίσεις, διαμόρφωση ειδικών χώρων για τη στάση των οχημάτων 
δημόσιας συγκοινωνίας και ταξί, παραχώρηση θέσεων στάθμευσης 
αποκλειστικά για ΑμεΑ κλπ, στις οδούς ανατολικά και δυτικά της πλατείας 
1866, Κορωναίου, Μυλωνογιάννη, Καραϊσκάκη, Κορκίδη, Κόρακα και 
Κριάρη. 
 
Σημείωση:  Ο Δήμος θα συμβάλει με ίδιους πόρους (2.390.000 €). 

4.000.000,00 

ΑΔΑ: 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ
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33 49754 27/7/2022 ΔΩΡΙΔΟΣ Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας 
Δήμου Δωρίδος 

Το έργο αποτελείται από ένα (1) κύριο υποέργο με τίτλο: «Βελτίωση Οδικής 
Ασφάλειας Αστικού Δικτύου Ερατεινής Δωρίδος», που αφορά στην 
παρέμβαση σε υφιστάμενες και διανοιγμένες οδούς οι οποίες βρίσκονται 
σήμερα σε κυκλοφορία.  Η πρόταση καλείται να λύσει δύο βασικά 
προβλήματα του οικισμού της Ερατεινής: 
- Τη συσσώρευση των ομβρίων υδάτων σε πολλά σημεία του οδικού 
δικτύου στο οικιστικό περιβάλλον της Ερατεινής. 
- Τη συσσώρευση του κυκλοφοριακού φόρτου σε ένα οδικό άξονα. 
Με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθεί βελτίωση της 
ασφάλειας και της καθημερινότητας των πολιτών, και θα αποφορτιστεί η 
ροή της κυκλοφορίας. 

1.730.000,00 

34 49880 27/7/2022 ΔΙΟΝΥΣΟΥ Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας 
Δήμου Διονύσου 

Η Πράξη αποτελείται από ένα (1) κύριο υποέργο (2.800.000 €).  Το έργο 
αφορά στη γενικευμένη βελτίωση απορροής ομβρίων προς τους τελικούς 
αποδέκτες (φρεάτια απορροής ομβρίων), μέσω επικλίσεων στις διατομές 
του οδοστρώματος, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, και την 
βέλτιστη επιφανειακή απορροή των ομβρίων υδάτων σε συνθήκες έντονου 
υετού για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων. 

2.800.000,00 

35 49912 27/7/2022 ΜΑΝΔΡΑΣ-
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

Έκτακτες ασφαλτοστρώσεις και 
βελτιώσεις οδών πυρόπληκτων 
και πλημμυροπαθών περιοχών 
του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας 

Το προτεινόμενο έργο διαρθρώνεται σε δύο (2) κύρια υποέργα, 
συγκεκριμένα: 
ΥΠ.1: «Έκτακτες ασφαλτοστρώσεις και βελτιώσεις οδών πυρόπληκτων και 
πλημμυροπαθών περιοχών του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας» (2.500.000 €).  
Με το παρόν υποέργο, προτείνεται η αποκατάσταση του οδοστρώματος 
όλης της περιοχής, με κοινή ή αντιολισθηρή άσφαλτο όπου απαιτείται, 
γίνεται προσαρμογή ή και αντικατάσταση φρεατίων, επισκευή ή κατασκευή 
νέων ρείθρων και κρασπέδων, συμπλήρωση σήμανσης, συμπλήρωση 
πεζοδρομίων, διαγραμμίσεις κλπ, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια στην 
κίνηση πεζών και οχημάτων. 
ΥΠ.2: «Έργα οδοποιίας και συντήρησης κοινόχρηστων χώρων» (1.000.000 
€).  Το υποέργο αφορά στη γενικευμένη βελτίωση απορροής ομβρίων προς 
τους τελικούς αποδέκτες (φρεάτια απορροής ομβρίων), μέσω της βέλτιστης 
χρήσης επικλίσεων στις διατομές του οδοστρώματος, με στόχο τη βελτίωση 
της οδικής ασφάλειας, και την βέλτιστη επιφανειακή απορροή των ομβρίων 
υδάτων σε συνθήκες έντονου υετού για την αποφυγή πλημμυρικών 
φαινομένων. 
 
Σημείωση:  Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στα 
3.500.000 €, εκ των οποίων τα 700.000 € αποτελούν ιδία συμμετοχή του 
δικαιούχου (υπέρβαση πλαφόν πρόσκλησης). 

2.800.000,00 

ΑΔΑ: 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ
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36 49935 27/7/2022 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Παρεμβάσεις για τη βελτίωση 
οδικής ασφάλειας στο Δήμο 
Ηγουμενίτσας 

Η πρόταση περιλαμβάνει δύο (2) κύρια υποέργα: 
ΥΕ1 (3.250.000,00 €): «Έργα βελτίωσης ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο 
του Δήμου Ηγουμενίτσας» και 
ΥΕ2 (400.000,00 €): «Έργα βελτίωσης ασφάλειας στο υπεραστικό οδικό 
δίκτυο του Δήμου Ηγουμενίτσας». 
Οι περιοχές παρέμβασης αφορούν για το μεν υποέργο 1 σε κεντρικές εν 
γένει αστικές οδούς της πόλης της Ηγουμενίτσας και των οικισμών Εθνικής 
Αντίστασης, Γραικοχωρίου, Λαδοχωρίου, Συβότων, Μαργαριτίου και 
Πέρδικας, για το δε υποέργο 2 την υπεραστική δημοτική οδό προς Δρέπανο 
μέχρι τη διασταύρωσή της με τον οικισμό Ν. Σελεύκειας. 

2.800.000,00 

37 49945 28/7/2022 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΝΗΣ 

Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας 
Δήμου Ανατολικής Μάνης 

Η πράξη αποτελείται από δύο (2) κύρια υποέργα, συγκεκριμένα: 
ΥΠ.1: «Ασφαλείς οδικές διαδρομές Ανατολικής Μάνης για τη σύνδεση 
σημείων με πολιτιστική-τουριστική-ιστορική-γεωγραφική και 
περιβαλλοντική σημασία» (1.019.000 €).  Θα εκτελεστούν εργασίες 
τεχνικών έργων, εργασίες ασφαλτικών και εργασίες σήμανσης-ασφάλειας 
με βασικό γνώμονα των παρεμβάσεων τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας 
και την αναβάθμιση-βελτίωση της προσβασιμότητας στους οικισμούς της 
περιοχής. 
ΥΠ.2: «Ασφαλείς οδικές διαδρομές Ανατολικής Μάνης για τη σύνδεση 
σημείων με πολιτιστική-τουριστική-ιστορική-γεωγραφική και 
περιβαλλοντική σημασία» (968.000 €).  Το έργο αφορά στην τοπική 
βελτίωση οδών – τμημάτων, τα οποία είναι τμήματα κύριων δημοτικών 
οδών σύνδεσης μεταξύ αναγνωρισμένων οικισμών, και εξυπηρετούν τη 
λειτουργία σύνδεσης μεταξύ οικισμών, με σκοπό την αύξηση της οδικής 
ασφάλειας των κινούμενων επί αυτών οχημάτων. 

1.987.000,00 

38 50004 28/7/2022 ΠΡΕΒΕΖΑΣ Διαμόρφωση περιοχής Φόρου 
Δήμου Πρέβεζας 

Το φυσικό αντικείμενο της πρότασης αφορά: 
1. στην ανακατασκευή του υφιστάμενου κόμβου στη θέση Φόρος του 
Δήμου Πρέβεζας 
2. στην κατάλληλη διαμόρφωση των οδών που συμβάλλουν στον εν λόγω 
Κόμβο 
3. στην κατασκευή μικρότερου κυκλικού κόμβου επί της Δημοτικής Οδού 
Σελεύκειας. 

1.080.000,00 

ΑΔΑ: 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ
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39 50013 28/7/2022 ΙΛΙΟΥ Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο 
του Δήμου Ιλίου για τη βελτίωση 
της οδικής ασφάλειας 

Το προτεινόμενο έργο διαρθρώνεται σε δύο (2) κύρια υποέργα, 
συγκεκριμένα: 
ΥΠ1 (960.329,92€): Οριζόντια σήμανση σε διάφορα σημεία του δήμου για 
τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, με στόχο τη βελτίωση της 
αντιληπτότητας των οδηγών και κατ’ επέκταση της οδικής ασφάλειας σε 
κόμβους και σε οδούς ή τμήματα αυτών με μεγάλους φόρτους οχημάτων 
και πεζών αλλά και σε κόμβους ευαίσθητων χρηστών (σχολικοί κόμβοι) 
εντός του οδικού δικτύου του Δήμου.  Περιλαμβάνει εργασίες 
διαγραμμίσεων/ αναδιαγραμμίσεων σε διαβάσεις πεζών, σε θέσεις 
διασταυρώσεων οδών, σε διαβάσεις στις εισόδους των σχολικών 
συγκροτημάτων, σε μεμονωμένες περιπτώσεις κρασπέδων, με σκοπό να 
γίνονται άμεσα ορατά λόγω αυξημένης επικινδυνότητας της θέσεως τους. 
ΥΠ2 (1.016.490,00€): Προμήθεια κατακόρυφης σήμανσης ρυθμιστικών 
πινακίδων και λοιπών σημάνσεων οδών για τη βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας στο Δήμο Ιλίου.  Περιλαμβάνει την προμήθεια φωτιζόμενης 
κατακόρυφης σήμανσης σε επικίνδυνους κόμβους του Δήμου Ιλίου 
(φωτοβολταϊκά συστήματα προειδοποιητικής σήμανσης μιας όψης, 
ρυθμιστικών και προειδοποιητικών πινακίδων), ρυθμιστικές πινακίδες και 
πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, κολωνάκια και λοιπό συνοδευτικό 
εξοπλισμό (σωλήνες στήριξης, καθρέπτες κλπ). 

1.976.819,92 

40 50081 28/7/2022 ΜΕΣΣΗΝΗΣ Βελτίωση οδικής ασφάλειας 
αστικών-περιαστικών οδών 
Δήμου Μεσσήνης 

Θα γίνουν παρεμβάσεις σε δημοτικές οδούς, συνολικού μήκους 6,42 km. 
Παράλληλα με τις επεμβάσεις στο οδόστρωμα, την πύκνωση υδροστομίων 
για την απαγωγή ομβρίων, θα εκτελεστούν και εργασίες: 
α) Τοποθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων ένδειξης επικινδύνων θέσεων και 
διαγράμμιση με ανακλαστική βαφή 
β) Τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας  
γ) Διαγράμμισης ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, 
οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια 
ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό υψηλής 
οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια 
δ) Διαβάσεις πεζών με λευκούς ή έγχρωμους κυβόλιθους ή με 
θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά. 

2.278.000,00 

ΑΔΑ: 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ
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41 50138 28/7/2022 ΤΥΡΝΑΒΟΥ Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο 
Δήμο Τυρνάβου 

Αφορά στην ανάπλαση της εισόδου της πόλης του Αμπελώνα επί της οδού 
Λαρίσης και στοχεύει: 
- Στη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού της οδού, εξασφαλίζοντας την οδική 
ασφάλεια τόσο των οδηγών όσο και των πεζών που κινούνται στην περιοχή. 
- Στον ανασχεδιασμό των πεζοδρομίων με νέα υλικά, όδευση τυφλών και 
πρόσβαση με ράμπες ΑΜΕΑ, εξασφαλίζοντας την καλύτερη πρόσβαση των 
πεζών. 
- Στη βελτίωση των ρείθρων για την καλύτερη απορροή των όμβριων 
υδάτων. 
ΥΠ.1 (640.000,00 €): Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού και ανακατασκευή 
πεζοδρομίων οδού Λαρίσης στην είσοδο πόλης του Αμπελώνα. 
ΥΠ.2 (2.160.000,00 €): Βελτίωση οδοστρωμάτων και διαχείριση ομβρίων 
στους οικισμούς Τυρνάβου και Αμπελώνα. 

2.800.000,00 

42 50169 28/7/2022 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας του 
Δήμου Περιστερίου 

Η πρόταση αφορά στη διαμόρφωση και τον ανασχεδιασμό των 
υφιστάμενων αστικών οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Παύλου Μελά, και 
την λεωφόρο Κύπρου του Δήμου Περιστερίου, με έμφαση στην ασφαλή 
κίνηση των πεζών και οχημάτων και την αύξηση του επιπέδου της οδικής 
ασφάλειας στα επικίνδυνα σημεία, όπου έχουν καταγραφεί τα περισσότερα 
τροχαία ατυχήματα. 
Οι δράσεις περιλαμβάνουν επανασχεδιασμό των πεζοδρομίων και 
βελτίωση της προσβασιμότητας τους, αναβάθμιση της υφιστάμενης 
οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου 
δικτύου φωτισμού και ενίσχυση των επικίνδυνων σημείων με έξυπνες 
διαβάσεις πεζών για μεγαλύτερη ασφάλεια των μαθητών - πεζών. 

4.000.000,00 

43 50171 28/7/2022 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 

Βελτίωση οδικής ασφάλειας του 
Δήμου Μαρκοπούλου 

Σε οδούς, συνολικού μήκους 19 km, θα πραγματοποιηθούν εργασίες 
προσαρμογής της στάθμης των υφιστάμενων φρεατίων επίσκεψης και 
υδροσυλλογής για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, εργασίες εφαρμογής 
οριζόντιας σήμανσης (διαγραμμίσεις, διαβάσεις πεζών) και κάθετης 
σήμανσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κυκλοφοριακή μελέτη.  Επίσης, θα 
δημιουργηθούν έγχρωμες διαβάσεις με κατεβιβασμό πεζοδρομίων για 
ΑΜΕΑ, σε συνδυασμό με δημιουργία οριζόντιας σήμανσης και 
ανακλαστήρες. 
 
Σημείωση:  Ο Δήμος θα συμβάλει με ίδιους πόρους (700.000 €). 

2.800.000,00 

44 50174 28/7/2022 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ενδυνάμωση Οδικής Ασφάλειας 
Δήμου Καλαμαριάς 

Η πρόταση περιλαμβάνει ένα Υποέργο με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ», που αφορά στην 
αντικατάσταση – αναβάθμιση φωτεινών σηματοδοτών εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Καλαμαριάς. 

437.112,40 

ΑΔΑ: 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ
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45 50181 28/7/2022 ΙΗΤΩΝ Έργα για τη βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας κατά μήκος του 
οδικού δικτύου του Δήμου Ιητών 

Η Πράξη αποτελείται από δύο (2) υποέργα: 
Υπ.1:  "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ PARKING ΚΑΙ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ" (582.800,00 €).  
Αντικείμενο του Υποέργου είναι η ασφαλής απορροή των ομβρίων υδάτων 
που καταλήγουν μέσα από ένα σύνθετο δίκτυο ομβρίων που έχει 
κατασκευαστεί κάτω από τα καλντερίμια της Χώρας και καταλήγει στην 
περιοχή του δημοτικού parking δημιουργώντας συνθήκες επικίνδυνες τόσο 
για τους πεζούς όσο και για τα οχήματα καθώς παρουσιάζεται συλλογή 
ομβρίων υδάτων επί του οδοστρώματος και εντός του parking. 
Υπ.2:  "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 114 ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED ΜΕ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ, ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟ" (720.936,00 €).  Το 
αντικείμενο του Υποέργου αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση 114 
αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων σε συγκεκριμένες θέσεις κατά μήκος του 
αστικού και υπεραστικού οδικού του Δήμου.  Δεδομένης της χωρικής 
κατανομής του οδικού δικτύου του Δήμου και της έκτασης που καλύπτει 
προτείνονται αυτόνομα φωτιστικά σώματα τροφοδοτούμενα από μπαταρία 
η οποία φορτίζεται με φωτοβολταϊκό στοιχείο επί του ιστού τοποθέτησής 
του.  Περιλαμβάνονται οι οικοδομικές εργασίες (χάνδακες, φρεάτια κλπ)  
για την καλωδίωση και εγκατάσταση του δικτύου. 

1.303.736,00 

ΑΔΑ: 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ
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46 50188 28/7/2022 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-
ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο 
Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - 
Αγίων Θεοδώρων 

Η πράξη περιλαμβάνει τα εξής: 
Α. ΚΟΜΒΟΣ ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. Ισθμού – Αρχ. Επιδαύρου.  
Για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή, προτείνεται η 
κατασκευή πεζοδρομίου από τη μια πλευρά της οδού, το οποίο θα 
εξυπηρετεί την άνετη και ασφαλή διέλευση των πεζών, με εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας σε εμποδιζόμενα άτομα ΑμεΑ και άτομα με δυσκολία 
στην όραση (όδευση τυφλών).  Επίσης, τοποθέτηση φωτεινών 
σηματοδοτών στον υφιστάμενο κόμβο, που θα διευκολύνουν στην ομαλή 
διευθέτηση της κυκλοφορίας. 
Β. ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗ – τμήμα κοινοτικής οδού Ελ. Βενιζέλου, που διέρχεται 
έμπροσθεν των σχολικών μονάδων «Γυμνάσιο Ισθμίων» και «νέο Δημοτικό 
Σχολείο Ισθμίων».  Δημιουργία μιας λωρίδας κίνησης για τα οχήματα 
(πλάτους 3,50μ), που θα χρησιμοποιείται και για τις δύο κινήσεις των 
οχημάτων εναλλάξ.  Οι κινήσεις θα διευθετούνται από φωτεινούς 
σηματοδότες, που θα τοποθετηθούν, τόσο επί της οδού, όσο και στους 
κάθετους αυτής δρόμους.  Το υπόλοιπο πλάτος της οδού θα δοθεί στο 
πεζοδρόμιο, για ασφαλή χρήση από όλες τις ομάδες των χρηστών.  
Μπροστά από το σχολείο, προτείνεται η δημιουργία νησίδας που θα 
επιτρέπει την είσοδο και έξοδο από το χώρο προς μια μόνο κατεύθυνση και 
η τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη για τη διευκόλυνση της κίνησης 
εξόδου από το χώρο. 
Γ. ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ - τμήμα της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Αθηνών.  Προτείνεται η 
επέκταση και η δημιουργία νέων πεζοδρομίων, σε περιπτώσεις που το 
πλάτος οδοστρώματος σε κάθετους στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – 
Κορίνθου δρόμους είναι αυξημένο (>9.5μ), προτείνεται η δημιουργία 
τριγωνικής νησίδας, η οποία θα διαχωρίζει τις κινήσεις των οχημάτων στον 
κόμβο (ελάχιστο πλάτος νησίδας 1.5μ.). 
Δ. ΠΕΡΑΧΩΡΑ - τμήμα της δημοτικής οδού που συνδέει το Δημοτικό Σχολείο 
Περαχώρας με το Γυμνάσιο Περαχώρας και το Λαογραφικό Μουσείο 
Περαχώρας.  Προτείνεται η μετατροπή του τμήματος σε οδό ήπιας 
κυκλοφορίας με ειδική δαπεδόστρωση και φωτισμό. 

2.800.000,00 

47 50212 28/7/2022 ΠΑΡΟΥ Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας 
δημοτικών οδών Αγίας 
Θεοκτίστης και Νικολάου Στέλλα 
της Παροικιάς Πάρου 

Η πράξη αποτελείται από δύο (2) κύρια υποέργα, συγκεκριμένα: 
ΥΠ.1: «Βελτίωση ποιότητας οδοφωτισμού δημοτικών οδών Αγίας 
Θεοκτίστης και Νικολάου Στέλλα της Παροικιάς Πάρου» (1.060.000,00 €), 
που αφορά στις εργασίες τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων και 
συνοδών εργασιών. 
ΥΠ.2: «Βελτίωση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης δημοτικών οδών 
Αγίας Θεοκτίστης και Νικολάου Στέλλα της Παροικιάς Πάρου» (85.000,00 
€), που αφορά στην αναβάθμιση της σήμανσης και της διαγράμμισης σε 
δημοτικές οδούς. 
Επίσης, η πρόταση περιλαμβάνει την Υπηρεσία Παροχής Συμβούλου 
Βασικού Μελετητή (15.900,00 €) κατά την υλοποίηση του 1ου Υποέργου. 

1.160.900,00 

ΑΔΑ: 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ
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48 50243 28/7/2022 ΛΟΚΡΩΝ Επεμβάσεις οδικής ασφάλειας 
και άρση επικινδυνότητας στο 
οδικό δίκτυο του Δήμου Λοκρών 

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν στοχευμένες επεμβάσεις – 
βελτιώσεις – τροποποιήσεις επί του υφιστάμενου οδικού δικτύου, οι οποίες 
ανά κατηγορία οδικού δικτύου εξειδικεύονται στις κάτωθι δράσεις και 
ενέργειες: 
Α. ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
Α1. Μέτρα μείωσης της ταχύτητας 
Α2. Μέτρα μείωσης του κυκλοφοριακού φόρτου 
Α3. Μέτρα αναμόρφωσης του αστικού οδικού περιβάλλοντος 
Β. ΣΤΟ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
B1. Μέτρα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας υπεραστικών – περιαστικών 
οδών που συνδέουν τους οικισμούς του Δήμου 

2.232.000,00 

49 50255 28/7/2022 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ανάπλαση πεζοδρομίων πόλης 
Κορίνθου 

Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει: 
(α) εργασίες αναμόρφωσης / ανακατασκευής πεζοδρομίων, κατασκευή 
νέων και δημιουργία όδευσης τυφλών και ραμπών ΑμΕΑ, σε συνολικό 
μήκος 9,19 km, 
(β) εργασίες για το φωτισμό σε σημεία των ανωτέρω κοινοχρήστων χώρων, 
(γ) ανακατασκευή κρασπέδων και ρείθρων για την εξασφάλιση των 
απαραίτητων απορροών σε θέσεις φρεατίων υδροσυλλογής για την 
αποφυγή συσσώρευσης ομβρίων και δημιουργίας συνθηκών ολίσθησης. 

2.800.000,00 

50 50270 28/7/2022 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Προμήθεια εξοπλισμού και 
υλικών για τη βελτίωση της 
οδικής ασφάλειας του Δήμου 
Αιγιαλείας 

Η πρόταση αφορά στην προμήθεια νέου εξοπλισμού, όπως μεταλλικά 
κολωνάκια και κιγκλιδώματα, έξυπνες διαβάσεις, πινακίδες καθώς και 
έγχρωμου ασφαλτικού λεπτοτάπητα, που θα συμβάλουν στην οδική 
ασφάλεια.  Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται, στη μετακίνηση των ατόμων τρίτης 
ηλικίας καθώς και των ΑμΕΑ, με αντίστοιχο εξοπλισμό, και συγκεκριμένα 
στις έξυπνες διαβάσεις, με την προμήθεια ανακλαστικού χρώματος για 
σήμανση σε διαβάσεις πεζών, καθώς και με πινακίδες ρύθμισης της 
κυκλοφορίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση και 
χρήση των χώρων από όλους. 

2.182.524,00 

51 50285 28/7/2022 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Κατασκευή πρότυπων μη 
σηματοδοτούμενων διαβάσεων 
σε επιλεγμένα σημεία 
μειωμένης οδικής ασφάλειας 
στους οδικούς άξονες 
αρμοδιότητας του Δήμου 
Ναυπακτίας 

Αντικείμενο του έργου είναι η εγκατάσταση εξοπλισμού και οι εργασίες που 
θα εκτελεστούν προκειμένου μια απλή μη σηματοδοτούμενη διάβαση 
πεζών να αναβαθμιστεί σε πρότυπη. Στον εξοπλισμό ενδεικτικά 
περιλαμβάνονται: συσκευές αφής πεζών, συσκευές σήμανσης τύπου LED, 
εργασίες αποκατάστασης διαγράμμισης κ.α.  Θα αναβαθμιστούν συνολικά 
44 διαβάσεις πεζών σε πρότυπες. 

2.780.972,47 

ΑΔΑ: 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ
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52 50369 29/7/2022 ΜΕΓΑΡΕΩΝ Παρέμβαση για τη βελτίωση 
οδικής ασφάλειας στο Δήμο 
Μεγαρέων 

Η πράξη περιλαμβάνει δύο (2) κύρια υποέργα: 
Υπ.1: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (400.000,00 €), σε τμήματα που παρουσιάζονται 
προβλήματα οδικής ασφάλειας και συχνά ατυχήματα. 
Υπ.2: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (2.400.000,00 €), η δράση αφορά σε νέα πεζοδρόμια 
και βελτίωση υφιστάμενων, με προδιαγραφές για ΑμΕΑ, οδεύσεις τυφλών 
κλπ. 

2.800.000,00 

53 50376 29/7/2022 ΣΚΟΠΕΛΟΥ Προμήθεια εξοπλισμού και 
υιοθέτηση έξυπνων τεχνολογιών 
για τη βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας στο Δήμο Σκοπέλου 

Η πράξη αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού διαβάσεων 
και συστημάτων αναχαίτησης οχημάτων, εξοπλισμού φωτιστικών σωμάτων 
και βραχιόνων για τη βελτίωση του οδοφωτισμού του υφιστάμενου 
δικτύου, στοχεύοντας στην ισορροπημένη εναρμόνιση των προτεινόμενων 
υποδομών με τις υφιστάμενες, δημιουργώντας κατά το δυνατόν 
ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και όχι αποσπασματικές και ημιτελείς 
ενέργειες.  Η συγκεκριμένη προμήθεια εξοπλισμού και η υιοθέτηση 
έξυπνων τεχνολογιών θα αποδώσει τόσο στην οδική ασφάλεια όσο και στη 
βελτίωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και επισκεπτών του 
νησιού. 

2.799.877,84 

ΑΔΑ: 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ
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54 50378 29/7/2022 ΦΥΛΗΣ Βελτίωση οδικής ασφάλειας 
Δήμου Φυλής 

Οι παρεμβάσεις αφορούν 37 οδούς της πόλης για ανακατασκευή και 27 
οδούς έξω από σχολικά κτήρια για τοποθέτηση εγχρώμου λεπτοτάπητα, της 
κατάλληλης σήμανσης και αστικού εξοπλισμού. 
α. Οδοί της πόλης 
Με την παρέμβαση προτείνεται η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των 
πολλαπλών σοβαρών προβλημάτων που παρατηρούνται στις υφιστάμενες 
υποδομές και της ασφάλειας των πεζών.  Προβλέπεται ανακατασκευή 
ασφαλτοστρωμένων οδών σε επικίνδυνα σημεία. 
β. Οδοί γύρω από σχολεία 
Εφαρμογή έγχρωμων λεπτοτάπητων στις οδούς, όπου απαιτείται μείωση 
της ταχύτητας και αυξημένη προσοχή, κατάλληλη σήμανση και αστικός 
εξοπλισμός για πεζούς, ποδηλάτες, μαθητές. 
γ. Γενικές Εργασίες 
Ανακατασκευή διαβάσεων, όπου απαιτείται, με έγχρωμα υλικά σε 
συνδυασμό με τον κατεβιβασμό πεζοδρομίων για ΑΜΕΑ, διαγραμμίσεις και 
ανακλαστήρες. 
Επαναδημιουργία υπάρχουσας οριζόντιας σήμανσης/ διαγραμμίσεις για 
την οριοθέτηση του απαραίτητου χώρου ελιγμών και κίνησης οχημάτων, 
θέσεων στάθμευσης οχημάτων, μοτοσυκλετών, ποδηλάτων, οχημάτων 
ΑμεΑ, σε σημεία όπου η υπάρχουσα δεν πληροί τις προδιαγραφές, είναι 
καταστραμμένη ή απουσιάζει. 
Επαναδημιουργία κατακόρυφης σήμανσης (πληροφοριακές, καθοδηγητικές 
ή συνδυαστικές πινακίδες), σε σημεία όπου η υπάρχουσα δεν πληροί τις 
προδιαγραφές, είναι καταστραμμένη ή απουσιάζει. 
Ανακατασκευή/δημιουργία πεζοδρομίων για ασφαλή διάβαση πεζών και 
προσαρμογή στάθμης υφιστάμενων φρεατίων επίσκεψης δικτύων για τη 
βελτίωση της οδικής ασφάλειας. 
 
Σημείωση:  Ο Δήμος θα συμβάλει με ίδιους πόρους (700.000 €). 

2.800.000,00 

55 50398 29/7/2022 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Βελτίωση οδικής ασφάλειας 
Δήμου Μεταμόρφωσης 

Η πράξη συνίσταται από δύο (2) κύρια Υποέργα: 
Υποέργο 1: «Μέτρα Μείωσης Ταχύτητας στο Οδικό Δίκτυο του Δήμου 
Μεταμόρφωσης» (1.240.000,00€), 
Υποέργο 2: «Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δήμου Μεταμόρφωσης» 
(1.240.000,00€). 

2.480.000,00 

ΑΔΑ: 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ
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56 50400 29/7/2022 ΛΑΜΙΕΩΝ Προμήθεια υλικών και παροχή 
υπηρεσιών για τη βελτίωση των 
συνθηκών οδικής ασφάλειας και 
της ασφαλέστερης 
προσπελασιμότητας των 
πεζοδιαβάσεων στο Δήμο 
Λαμιέων 

Το έργο αφορά στην κατασκευή ενεργών πεζοδιαβάσεων με έξυπνο 
φωτισμό, συμπεριλαμβανομένου της ανακατασκευής του οδοστρώματος με 
μικρές τοπικές παρεμβάσεις και τις επαναδιαγραμμίσεις των διαβάσεων με 
νέα υλικά υψηλής αντοχής και ανακλαστικότητας, προκειμένου να 
αυξηθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της οδού και τα πρότυπα της οδικής 
ασφάλειας για τους πεζούς και τους οδηγούς. 
Οι εν λόγω πεζοδιαβάσεις προβλέπεται να κατασκευαστούν και πλησίον 
των σχολικών μονάδων του Δήμου Λαμιέων, προσβλέποντας στην 
μεγιστοποίηση των επιπέδων ασφάλειας των μαθητών κατά την μετάβαση 
τους από και προς τις σχολικές μονάδες. 

2.800.000,00 

57 50404 29/7/2022 ΔΙΣΤΟΜΟΥ-
ΑΡΑΧΟΒΑΣ-
ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 

Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας 
Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-
Αντίκυρας 

Το παρόν έργο διαρθρώνεται στα εξής δύο (2) υποέργα: 
Υποέργο 1: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου - Αναδιαμόρφωση κόμβου 
Κεντρικής Εισόδου Διστόμου Βοιωτίας» (2.046.000,00 €) 
Υποέργο 2: «Αναβάθμιση οδοφωτισμού για τη βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας στο Δήμο Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας» (754.000,00 €). 

2.800.000,00 

58 50405 29/7/2022 ΠΥΛΑΙΑΣ-
ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας 
Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη 

Η πράξη περιλαμβάνει τα κάτωθι δύο (2) υποέργα: 
Υποέργο 1: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδών Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» 
(2.540.000,00 €), 
Υποέργο 2: «Επεμβάσεις για ενίσχυση της ασφάλειας της οδού Ζάκα στη 
Δ.Ε. Πανοράματος» (260.000,00 €). 

2.800.000,00 

59 50411 29/7/2022 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Δράσεις Βελτίωσης Οδικής 
Ασφάλειας Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας 

Αντικείμενο του έργου του Δήμου Άργους Ορεστικού είναι η «Βελτίωση 
οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της πόλης Άργους Ορεστικού Δήμου 
Άργους Ορεστικού», με την εφαρμογή στοιχείων αναβάθμισης της οδικής 
ασφάλειας για οχήματα, πεζούς και άλλους ευαίσθητους χρήστες των 
αστικών οδών. Τα στοιχεία αυτά είναι: 
• επεμβάσεις  στη διαμόρφωση και τη γεωμετρία της οδού 
• επεμβάσεις στην επιφάνεια της οδού και των χώρων κίνησης πεζών 
(πεζοδρόμια) 
• επεμβάσεις στις υποδομές των οδών που σχετίζονται με την οδική 
ασφάλεια, όπως οι υδροσυλλογές σε περιοχές συσσώρευσης επιφανειακών 
υδάτων 
• τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης 
• φωτισμός οδών και χώρων κίνησης πεζών 
• μέτρα κατευνασμού των ταχυτήτων 
• υλοποίηση μέτρων αναμόρφωσης του αστικού οδικού περιβάλλοντος με 
σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητας της 
οδού για όλους τους χρήστες της. 

2.800.000,00 
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60 48648 22/7/2022 ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Βελτίωση οδικής ασφάλειας 
Δήμου Νοτίου Πηλίου 

"Η Πράξη περιλαμβάνει δύο (2) κύρια Υποέργα: 
Το Υποέργο 1 «Κατασκευή μίνι κυκλικών κόμβων για τη βελτίωση της 
οδικής ασφάλειας στο Δήμο Νοτίου Πηλίου» (750.000,00 €) αφορά σε 
κατασκευή τριών (3) κυκλικών κόμβων στις εισόδους της πόλης, μετά από 
προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. 
Το Υποέργο 2 «Προμήθεια υλικών για βελτίωση ασφάλειας οδικού δικτύου 
Δήμου Νοτίου Πηλίου» (2.050.000,00 €) περιλαμβάνει προμήθεια 
οικοδομικών υλικών και εξοπλισμού με σκοπό τη βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας σε 104 σημεία." 

2.800.000,00 
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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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