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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠ-ΕΠ:  

ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Σύγκλιση 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (GR 

11), Θεσσαλίας (GR 14), Ηπείρου (GR 21), Ιόνιων 

Νήσων (GR 22), Δυτικής Ελλάδας (GR 23), 

Πελοποννήσου (GR 25), Βορείου Αιγαίου (GR 41) και 

Κρήτης (GR 43) 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2007 - 2013 

ΑΡΙΘΜΟΣ CCI 2007 GR161 PO004 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» (ΕΠ-ΕΠ) αποτελεί το 

θεματικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Τομέα των Μεταφορών του ΕΣΠΑ και αποτελεί 

αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Yπ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.). Το 

Πρόγραμμα περιλαμβάνει παρεμβάσεις που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των φυσικών 

υποδομών και των υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών, με στόχο την ουσιαστική 

βελτίωση του επιπέδου προσπελασιμότητας των περιοχών της Χώρας και των διεθνών 

διασυνδέσεων της.  

Στους τομείς παρέμβασης του Προγράμματος περιλαμβάνονται οι οδικές, σιδηροδρομικές, 

συνδυασμένες, αεροπορικές, θαλάσσιες και αστικές μεταφορές καθώς και θέματα ασφάλειας 

των μεταφορών.  

Με βάση το Νόμο 3614/07 (όπως έχει τροποποιηθεί με τους Νόμους 3752/2009 και 

3840/2010 και ισχύει) και την υπ’ αριθμ. 765/10-04-08 ΚΥΑ (ΦΕΚ 641/Β) (όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1220/26-03-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 926/Β), τη διαχείριση του ΕΠ-

ΕΠ έχει αναλάβει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ), η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία 

Δημοσίων Έργων του Υπ.Αν.Υπ., ενώ για την υλοποίηση των δράσεων αρμοδιότητας του 

τέως Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδόθηκε η με α.π. οικ. 5755 ΚΥΑ/13-11-08 

(ΦΕΚ 2320/Β) σύμφωνα με την οποία η διαχείριση των δράσεων αυτών εκχωρήθηκε στην 

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών (ΕΔΑΜ), η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία  

Μεταφορών του Υπ.Αν.Υπ..  



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012  ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 

 

 

- 5 - 

Το ΕΠ-ΕΠ συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (1.583 εκατ. €) και πόρους του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) (2.117,2 εκατ. €). 

Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του εγκεκριμένου Προγράμματος 

(Εθνική και Κοινοτική συνδρομή) ανέρχεται, μετά την 1η  Αναθεώρησή του [Ε(2011)6985 

τελικο/7.10.2011], σε 4.353,13 εκατ. €, εκ των οποίων τα 3.700,16 εκατ. € είναι η κοινοτική 

συνδρομή του και τα υπόλοιπα 652,97 εκατ. € είναι η αντιστοιχούσα εθνική συνδρομή του. 

Προβλέπεται επιπλέον η συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων ενδεικτικού ύψους 3.628 εκατ. €.  

1.2 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  

ΕΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  2013 

Η/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 

ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:  

28-06-2013 (υπ’ αριθ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ 2897 

έγγραφο) 

 

Η παρούσα ετήσια έκθεση εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της 

Προσπελασιμότητας» (ΕΠ-ΕΠ) αφορά στο χρονικό διάστημα από 01-01-2012 έως 31-12-

2012.  

Η έκθεση συντάχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ενίσχυσης της 

Προσπελασιμότητας» σε συνεργασία με την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών 

σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 για τη θέσπιση κανόνων 

σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου «περί 

καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΚ) 846/2009, καθώς και 

σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο και οδηγίες του τέως Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

Επίσης, ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις του με α.π. DG REGIO I.3/AS (2012) της 

Γ.Δ/νσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε. με την οποία δόθηκε η γνώμη επί τςη ετήσιας 

έκθεσης έτους 2011 (βάσει αρθ. 67, παρ. 4, Καν. 1083/2006). Πιο συγκεκριμένα: 

Οι τιμές των δεικτών κορμού που περιλαμβανονται στην εγκεκριμένη Ετήσια Έκθεση 

Υλοποίησης έτους 2012 του ΕΠ-ΕΠ είναι ίδιες με τις αναρτώμενες στην SFC. 
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Στο Κεφάλαιο 6.3 περιλαμβάνεται σύντομη αναφορά σε καλές πρακτικές δημοσιότητας και 

πληροφόρησης. 

Έχει συμπεριληφθεί στο κείμενο της ετήσιας έκθεσης 2012 η ημερομηνία έγκρισής της (βλ. 

ανωτέρω) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

2.1 ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.   

2.1.1 Συνοπτική αναφορά στα κύρια θέματα εξέλιξης του Ε.Π. «Ενίσχυση της 

Προσπελασιμότητας» (ΕΠ-ΕΠ) εντός του 2012 

Τα κύρια θέματα σχετικά με την πορεία υλοποίησης του ΕΠ-ΕΠ εντός του 2012 είναι τα εξής: 

 Εντάχθηκαν σχεδόν όλα τα συνεχιζόμενα από το Γ’ ΚΠΣ έργα με εξαίρεση το έργο 

ολοκλήρωσης της κατασκευής του τμήματος του Πετάλου Μαλιακού ΠΑΘΕ: «Τμήμα κοίτη 

Σπερχειού – τέλος Α/Κ Ροδίτσας», αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ 

 Επετεύχθη ο στόχος εφαρμογής του κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης (ν+3/ν+2) για το 

έτος 2012, τόσο για το ΕΤΠΑ όσο και για το Ταμείο Συνοχής. 

 Εστάλησαν οκτώ (8) Αιτήσεις Επιβεβαίωσης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης (ΑΕΧΕ), 

σύμφωνα και με τους αντίστοιχους στόχους του Μνημονίου ενώ εκδόθηκαν επτά (7) 

Αποφάσεις έγκρισης από την Ε.Ε. 

 Ολοκληρώθηκε (21-1-2013/9ο Πρακτικό) και υποβλήθηκε με το υπ’ αριθ. οικ.ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ 

684/14-2-2013 έγγραφο στην αρμόδια ΕΥΣΣΑΑΠ η Ενδιάμεση Αξιολόγηση του ΕΠ-ΕΠ). 

Αναλυτικά συμπεράσματα των ευρημάτων – συμπερασμάτων της βρίσκονται στο Κεφ. 

2.7.5.  

 Τροποποιήθηκε ο προγραμματισμός υποβολής των Αιτήσεων Επιβεβαίωσης 

Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης (ΑΕΧΕ) του ΕΠ-ΕΠ για τα επόμενα έτη. 

 Βαίνουν προς ολοκλήρωση οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης για την επανεκκίνηση των 

Συμβάσεων Παραχώρησης Αυτοκινητόδρομων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο 

Κεφάλαιο 2.7.4 της παρούσας. 

 Η υλοποίηση των ενταγμένων έργων του ΕΠ-ΕΠ επηρεάστηκε σημαντικά από την 

οικονομική κρίση και τις απαιτήσεις δημοσιονομικής προσαρμογής της Xώρας. 

2.1.2 Ενημέρωση ως προς την πρόοδο του Προγράμματος   

Η πρόοδος του ΕΠ-ΕΠ αθροιστικά μέχρι 31/12/2012 παρακολουθείται μέσω τεσσάρων 

βασικών παραμέτρων, που αποτυπώνονται στο «Συγκεντρωτικό Πίνακα Υλοποίησης του 
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Ε.Π. Ενίσχυσης της Προσπελασιμότητας» που ακολουθεί και συνάδει με τα αντίστοιχα 

στοιχεία ΟΠΣ.  

Ο πίνακας έχει ως βάση αναφοράς τα χρηματοδοτικά στοιχεία του Προγράμματος μετά την 

1η Αναθεώρησή του, δηλαδή συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 4.353.130.430 €, και 

αποτυπώνει όλα τα επιμέρους οικονομικά στοιχεία υλοποίησης του Προγράμματος ανά 

Άξονα Προτεραιότητας και Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας.  

Σε ότι αφορά στα στοιχεία των στηλών του πίνακα διευκρινίζονται τα εξής:  

 

Στήλη Διευκρίνιση 

Στήλη (4), (7) Τα αντίστοιχα μεγέθη αφορούν σε Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη.  

Στήλη (5), (9) Τα αντίστοιχα μεγέθη αφορούν σε Συγχρηματοδοτούμενη 

Δημόσια Δαπάνη των έργων, η οποία προκύπτει μετά την 

εφαρμογή του συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης (όπως 

αυτός εμφανίζεται στα ΤΔΕ / στις Αιτήσεις Επιβεβαίωσης 

Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης των Μεγάλων Έργων). Για όσα έργα 

δεν παράγονται έσοδα, ο συντελεστής ελλείμματος 

χρηματοδότησης ισούται με 100% και επομένως η επιλέξιμη 

Δημόσια Δαπάνη ταυτίζεται με τη Συγχρηματοδοτούμενη. 

Στήλη (11) Τα αντίστοιχα μεγέθη αφορούν επιλέξιμη δημόσια δαπάνη. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 31.12.2012

Ταμείο Στόχος

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ

ΟΥΜΕΝΗ 

ΔΔ ΕΠ-ΕΠ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ

ΟΥΜΕΝΗ 

ΔΔ ΕΠ-ΕΠ

85-15

ΣΕ ΙΣΧΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ

ΟΥΜΕΝΗ 

ΔΔ ΕΠ-ΕΠ

% 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

επιλέξιμη ΔΔ 

σύμφωνα με ΟΠΣ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

συγχρ/νη ΔΔ 

σύμφωνα με ΤΔΕ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

επιλέξιμη ΔΔ 

σύμφωνα με ΟΠΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

συγχρ/νη ΔΔ 

σύμφωνα με ΤΔΕ

1 1Α 2 3=2/1A 4 5 6=5/1A 7 8=7/4 9 10=9/1A 11 11Α 12=11Α/1A 13=11Α/5 14 14Α 15=11+14 15Α=11Α+14Α 16=15Α/1Α

4.976.191.728 4.353.130.430 4.395.711.586 100,98% 6.313.107.782 5.219.985.658 119,91% 4.718.717.317 74,74% 3.852.456.189 88,50% 1.549.075.603 1.486.491.217 34,15% 28,48% 598.897.847 568.874.572 2.147.973.450 2.055.365.789 47,22%

ΑΞΟΝΑΣ 01

A. Οδικές Μεταφορές-

Διευρωπαϊκό και Διαπεριφερειακό 

Οδικό Δίκτυο Περιφερειών 

Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης

ΕΤΠΑ 1 1.446.900.000 1.276.647.059 1.276.647.059 100,00% 1.822.820.829 1.504.452.073 117,84% 1.572.563.230 86,27% 1.259.346.520 98,64% 675.120.218 674.960.023 52,87% 44,86% 131.566.263 99.666.985 806.686.481 774.627.008 60,68%

ΚΘΠ 21 Αυτοκινητόδρομοι (ΔΕΔ -Μ) 1.252.492.065 1.105.114.599 1.105.114.599 100,00% 1.513.898.855 1.195.530.098 108,18% 1.470.908.462 97,16% 1.157.691.753 104,76% 636.401.312 636.241.117 57,57% 53,22% 116.368.174 84.468.896 752.769.485 720.710.013 65,22%

ΚΘΠ 22 Εθνικές οδοί 133.000.000 117.350.237 117.350.237 100,00% 170.908.975 170.908.975 145,64% 79.009.790 46,23% 79.009.790 67,33% 38.718.906 38.718.906 32,99% 22,65% 10.700.589 10.700.589 49.419.496 49.419.496 42,11%

ΚΘΠ 23 Περιφερειακές / Τοπικές Οδοί 61.407.935 54.182.223 54.182.223 100,00% 138.013.000 138.013.000 254,72% 22.644.978 16,41% 22.644.978 41,79% 0 0 0,00% 0,00% 4.497.500 4.497.500 4.497.500 4.497.500 8,30%

ΑΞΟΝΑΣ 02

Β. Σιδηροδρομικό Δίκτυο ΠΑΘΕ/Π 

& Πολυτροπικές Μεταφορές 

Περιφερειών Αμιγούς Στόχου 

Σύγκλισης

ΕΤΠΑ 1 284.700.000 284.705.882 284.700.000 100,00% 636.051.510 564.241.295 198,18% 164.351.510 25,84% 145.796.225 51,21% 0 0 0,00% 0,00% 109.703.996 109.703.996 109.703.996 109.703.996 38,53%

ΚΘΠ 17

Σιδηροδρομικό δίκτυο 

[διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών 

(ΔΕΔ -Μ)]

284.700.000 284.705.882 284.700.000 100,00% 636.051.510 564.241.295 198,18% 164.351.510 25,84% 145.796.225 51,21% 0 0 0,00% 0,00% 109.703.996 109.703.996 109.703.996 109.703.996 38,53%

ΑΞΟΝΑΣ 03

Γ. Θαλάσσιες Μεταφορές-Λιμάνια 

Περιφερειών Αμιγούς Στόχου 

Σύγκλισης

ΕΤΠΑ 1 121.200.000 106.941.177 106.941.177 100,00% 164.388.250 117.516.106 109,89% 121.257.025 73,76% 88.554.844 82,81% 13.917.663 10.556.640 9,87% 8,98% 2.313.241 2.967.805 16.230.904 13.524.445 12,65%

ΚΘΠ 30 Λιμένες 121.200.000 106.941.177 106.941.177 100,00% 164.388.250 117.516.106 109,89% 121.257.025 73,76% 88.554.844 82,81% 13.917.663 10.556.640 9,87% 8,98% 2.313.241 2.967.805 16.230.904 13.524.445 12,65%

ΑΞΟΝΑΣ 04

Δ. Αεροπορικές Μεταφορές-

Αεροδρόμια Περιφερειών Αμιγούς 

Στόχου Σύγκλισης

ΕΤΠΑ 1 117.650.000 117.647.059 117.647.059 100,00% 129.109.126 99.988.863 84,99% 1.189.944 974.802 0,83% 1.163.530 974.340 0,83% 0,97% 0 -21.176 1.163.530 953.164 0,81%

ΚΘΠ 29 Αερολιμένες 117.650.000 117.647.059 117.647.059 100,00% 129.109.126 99.988.863 84,99% 1.189.944 974.802 0,83% 1.163.530 974.340 0,83% 0,97% 0 -21.176 1.163.530 953.164 0,81%

ΑΞΟΝΑΣ 05

Ε. Οδική Ασφάλεια και Ασφάλεια 

Δικτύων Μεταφορών 

Περιφερειών Αμιγούς Στόχου 

Σύγκλισης

ΕΤΠΑ 1 86.400.000 50.823.530 49.647.058 97,69% 38.674.612 38.674.612 76,10% 25.045.655 64,76% 25.045.655 49,28% 7.452.941 7.435.321 14,63% 19,23% 3.886.538 3.886.538 11.339.480 11.321.860 22,28%

ΚΘΠ 11
Τεχνολογίες πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών
16.000.000 16.000.000 16.000.000 0,00% 5.323.957 5.323.957 33,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0,00%

ΚΘΠ 23 Περιφερειακές / Τοπικές Οδοί 30.000.000 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0,00%

ΚΘΠ 53

Πρόληψη κινδύνων 

(συμπεριλαμβανομένης της 

κατάρτισης και εφαρμογής 

σχεδίων και μέτρων για την 

πρόληψη και τη διαχείριση των 

φυσικών και των τεχνολογικών 

κινδύνων)

40.400.000 34.823.530 33.647.058 96,62% 33.350.655 33.350.655 95,77% 25.045.655 75,10% 25.045.655 71,92% 7.452.941 7.435.321 21,35% 22,29% 3.886.538 3.886.538 11.339.480 11.321.860 32,51%

ΑΞΟΝΑΣ 06

ΣΤ. Τεχνική Υποστήριξη 

Εφαρμογής Αξόνων 

Προτεραιότητας ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ 1 43.500.000 25.588.235 20.307.040 79,36% 8.727.429 8.727.429 34,11% 4.955.004 56,78% 4.955.004 19,36% 913.722 894.780 3,50% 10,25% 918.544 918.544 1.832.267 1.813.324 7,09%

ΚΘΠ 85
Προετοιμασία, εφαρμογή, 

παρακολούθηση, επιθεώρηση
34.500.000 20.294.117 14.131.570 69,63% 4.026.608 4.026.608 19,84% 1.592.016 39,54% 1.592.016 7,84% 642.553 630.999 3,11% 15,67% 508.510 508.510 1.151.064 1.139.509 5,61%

ΚΘΠ 86
Αξιολόγηση και μελέτες· 

ενημέρωση και επικοινωνία
9.000.000 5.294.118 6.175.470 116,65% 4.700.820 4.700.820 88,79% 3.362.988 71,54% 3.362.988 63,52% 271.169 263.781 4,98% 5,61% 410.034 410.034 681.203 673.816 12,73%

ΑΞΟΝΑΣ 07
Ζ. Οδικές Μεταφορές-

Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο

Ταμείο 

Συνοχής
1 1.455.280.000 1.284.058.824 1.340.158.824 104,37% 1.604.694.144 1.432.529.355 111,56% 1.364.699.501 85,04% 1.197.465.287 93,26% 319.854.799 305.256.892 23,77% 21,31% 92.137.630 73.762.630 411.992.429 379.019.522 29,52%

ΚΘΠ 21 Αυτοκινητόδρομοι (ΔΕΔ -Μ) 1.298.611.898 1.244.058.824 1.300.158.824 104,51% 1.565.557.558 1.393.392.770 112,00% 1.364.699.501 87,17% 1.197.465.287 96,25% 319.854.799 305.256.892 24,54% 21,91% 92.137.630 73.762.630 411.992.429 379.019.522 30,47%

ΚΘΠ 22 Εθνικές οδοί 156.668.102 30.000.000 30.000.000 100,00% 30.600.000 30.600.000 102,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0,00%

ΚΘΠ 53

Πρόληψη κινδύνων 

(συμπεριλαμβανομένης της 

κατάρτισης και εφαρμογής 

σχεδίων και μέτρων για την 

πρόληψη και τη διαχείριση των 

φυσικών και των τεχνολογικών 

κινδύνων)

0 10.000.000 10.000.000 100,00% 8.536.585 8.536.585 85,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0,00%

ΑΞΟΝΑΣ 08
Η. Σιδηροδρομικό Δίκτυο ΠΑΘΕ/Π 

& Πολυτροπικές Μεταφορές

Ταμείο 

Συνοχής
1 565.860.000 565.882.353 558.823.529 98,75% 877.250.829 602.211.518 106,42% 545.984.859 62,24% 380.165.279 67,18% 276.433.697 258.380.945 45,66% 42,91% 89.319.866 104.749.923 365.753.564 363.130.868 64,17%

ΚΘΠ 11
Τεχνολογίες πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών
7.058.545 7.058.824 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0,00%

ΚΘΠ 17

Σιδηροδρομικό δίκτυο 

[διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών 

(ΔΕΔ -Μ)]

529.390.852 529.411.764 529.411.764 100,00% 877.250.829 602.211.518 113,75% 545.984.859 62,24% 380.165.279 71,81% 276.433.697 258.380.945 48,81% 42,91% 89.319.866 104.749.923 365.753.564 363.130.868 68,59%

ΚΘΠ 27
Πολυτροπικές μεταφορές (ΔΕΔ -

Μ)
29.410.603 29.411.765 29.411.765 100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0,00%

 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 2012

επιλέξιμη ΔΔ 

σύμφωνα με ΟΠΣ 

- Αποδεκτό 

Διαχειρισης

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

% ΕΝΤΑΞΕΩΝ 

(συγχρ/νη ΤΔΕ) 

ΣΥΓΧΡ/ΝΗ ΔΔ

% ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ

% ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

(συγχρ/νη ΔΔ 

ΤΔΕ προς 

αναθεωρημένη 

συγχρ/νη ΔΔ 

ΕΠΕΠ)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ Δ.Δ. (Αποδεκτό Διαχείρισης)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ"

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 - ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:31/12/2012 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΌ 20/05/2013 ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΠΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ έως 

30/12/2011

επιλέξιμη ΔΔ 

σύμφωνα με ΟΠΣ- 

Αποδεκτό 

Διαχείρισης

ΔΑΠΑΝΕΣ 

έως 30/12/2011 

Στοιχεία ΟΠΣ - 

προς πιστοποίηση 

σε Ε.Ε

% ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΝΗ 

ΔΔ ΕΠ-ΕΠ

% ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ 

ΣΥΓΧΡ/ΝΗ ΔΔ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΩΣ 30/12/2011

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ Δ.Δ. (Αποδεκτό Διαχείρισης)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΩΣ 31/12/2012

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ Δ.Δ. (Αποδεκτό Διαχείρισης)

% ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΝΗ 

ΔΔ ΕΠ-ΕΠ

 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 2012

Στοιχεία ΟΠΣ - προς 

πιστοποίηση σε Ε.Ε.

 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΕΩΣ 

31/12/2012

επιλέξιμη ΔΔ 

σύμφωνα με ΟΠΣ- 

Αποδεκτό Διαχείρισης

 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΕΩΣ 

31/12/2012

Στοιχεία ΟΠΣ - προς 

πιστοποίηση σε Ε.Ε.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 31.12.2012

Ταμείο Στόχος

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ

ΟΥΜΕΝΗ 

ΔΔ ΕΠ-ΕΠ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ

ΟΥΜΕΝΗ 

ΔΔ ΕΠ-ΕΠ

85-15

ΣΕ ΙΣΧΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ

ΟΥΜΕΝΗ 

ΔΔ ΕΠ-ΕΠ

% 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

επιλέξιμη ΔΔ 

σύμφωνα με ΟΠΣ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

συγχρ/νη ΔΔ 

σύμφωνα με ΤΔΕ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

επιλέξιμη ΔΔ 

σύμφωνα με ΟΠΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

συγχρ/νη ΔΔ 

σύμφωνα με ΤΔΕ

1 1Α 2 3=2/1A 4 5 6=5/1A 7 8=7/4 9 10=9/1A 11 11Α 12=11Α/1A 13=11Α/5 14 14Α 15=11+14 15Α=11Α+14Α 16=15Α/1Α

ΑΞΟΝΑΣ 09
Θ. Θαλάσσιες Μεταφορές-Λιμάνια 

Διευρωπαϊκού Δικτύου

Ταμείο 

Συνοχής
1 20.300.000 16.588.235 16.588.235 100,00% 16.925.000 14.413.330 86,89% 4.821.136 28,49% 4.105.679 24,75% 0 0 0,00% 0,00% 2.442.281 2.079.846 2.442.281 2.079.846 12,54%

ΚΘΠ 30 Λιμένες 20.300.000 16.588.235 16.588.235 100,00% 16.925.000 14.413.330 86,89% 4.821.136 28,49% 4.105.679 24,75% 0 0 0,00% 0,00% 2.442.281 2.079.846 2.442.281 2.079.846 12,54%

ΑΞΟΝΑΣ 10

Ι. Αεροπορικές Μεταφορές - 

Αεροδρόμια Διευρωπαϊκού 

Δικτύου

Ταμείο 

Συνοχής
1 81.180.000 81.176.471 81.180.000 100,00% 140.776.759 110.228.202 135,79% 127.220.157 90,37% 99.613.383 122,71% 42.402.514 37.519.969 46,22% 34,04% 15.598.603 15.347.251 58.001.117 52.867.220 65,13%

ΚΘΠ 29 Αερολιμένες 81.180.000 81.176.471 81.180.000 100,00% 140.776.759 110.228.202 135,79% 127.220.157 90,37% 99.613.383 122,71% 42.402.514 37.519.969 46,22% 34,04% 15.598.603 15.347.251 58.001.117 52.867.220 65,13%

ΑΞΟΝΑΣ 11

ΙΑ. Καθαρές Αστικές 

Συγκοινωνίες - Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς

Ταμείο 

Συνοχής
1 653.100.000 484.176.471 484.176.471 100,00% 764.043.573 617.357.153 127,51% 721.856.907 94,48% 581.661.122 120,13% 209.733.842 188.441.873 38,92% 30,52% 123.426.546 128.227.891 333.160.388 316.669.765 65,40%

ΚΘΠ 16 Σιδηροδρομικό δίκτυο 26.184.303 19.411.765 19.411.765 100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0,00%

ΚΘΠ 17

Σιδηροδρομικό δίκτυο 

[διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών 

(ΔΕΔ -Μ)]

58.716.316 43.529.411 43.529.411 100,00% 86.625.285 76.845.290 176,54% 84.414.000 97,45% 74.883.659 172,03% 67.396.650 66.926.781 153,75% 87,09% 11.081.992 9.062.594 78.478.642 75.989.375 174,57%

ΚΘΠ 23 Περιφερειακές / Τοπικές Οδοί 901.956 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0,00%

ΚΘΠ 25 Αστικές μεταφορές 38.879.723 28.823.529 28.823.529 100,00% 66.831.737 50.457.961 175,06% 64.354.335 96,29% 48.587.523 168,57% 59.733.753 47.577.486 165,06% 94,29% 4.064.938 2.219.848 63.798.690 49.797.334 172,77%

ΚΘΠ 52
Παραγωγή καθαρών αστικών 

μεταφορών
517.417.702 381.411.766 381.411.766 100,00% 599.586.551 479.053.901 125,60% 573.088.572 95,58% 458.189.939 120,13% 82.603.439 73.937.607 19,39% 15,43% 108.279.616 116.945.449 190.883.056 190.883.056 50,05%

ΚΘΠ 53

Πρόληψη κινδύνων 

(συμπεριλαμβανομένης της 

κατάρτισης και εφαρμογής 

σχεδίων και μέτρων για την 

πρόληψη και τη διαχείριση των 

φυσικών και των τεχνολογικών 

κινδύνων)

11.000.000 11.000.000 11.000.000 100,00% 11.000.000 11.000.000 100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0,00%

ΑΞΟΝΑΣ 12

ΙΒ. Κυκλοφοριακή και 

Περιβαλλοντική Διαχείριση 

Δικτύων Μεταφορών

Ταμείο 

Συνοχής
1 62.070.000 36.511.765 36.511.765 100,00% 60.375.680 60.375.680 165,36% 34.431.125 57,03% 34.431.125 94,30% 0 0 0,00% 0,00% 12.216.737 12.216.737 12.216.737 12.216.737 33,46%

ΚΘΠ 11

Τεχνολογίες της πληροφορίας και 

της επικοινωνίας (πρόσβαση, 

ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, 

πρόληψη κινδύνου, έρευνα, 

καινοτομία, ηλεκτρονικό 

περιεχόμενο κ.λπ.)

20.070.000 16.305.882 11.805.882 72,40% 10.990.088 10.990.088 67,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0,00%

ΚΘΠ 53

Πρόληψη κινδύνων 

(συμπεριλαμβανομένης της 

κατάρτισης και εφαρμογής 

σχεδίων και μέτρων για την 

πρόληψη και τη διαχείριση των 

φυσικών και των τεχνολογικών 

κινδύνων)

42.000.000 20.205.883 24.705.883 122,27% 49.385.591 49.385.591 244,41% 34.431.125 69,72% 34.431.125 170,40% 0 0 0,00% 0,00% 12.216.737 12.216.737 12.216.737 12.216.737 60,46%

ΑΞΟΝΑΣ 13

ΙΓ. Τεχνική Υποστήριξη 

Εφαρμογής Αξόνων 

Προτεραιότητας Ταμείου Συνοχής

Ταμείο 

Συνοχής
1 38.051.728 22.383.369 22.383.369 100,00% 49.270.042 49.270.042 220,12% 30.341.263 61,58% 30.341.263 135,55% 2.082.676 2.070.433 9,25% 4,20% 15.367.602 15.367.602 17.450.278 17.438.035 77,91%

ΚΘΠ 85
Προετοιμασία, εφαρμογή, 

παρακολούθηση, επιθεώρηση
22.051.728 12.971.604 20.176.470 155,54% 24.759.302 24.759.302 190,87% 17.189.534 69,43% 17.189.534 132,52% 956.634 949.288 7,32% 3,83% 11.065.870 11.065.870 12.022.504 12.015.158 92,63%

ΚΘΠ 86
Αξιολόγηση και μελέτες· 

ενημέρωση και επικοινωνία
16.000.000 9.411.765 2.206.899 23,45% 24.510.740 24.510.740 260,43% 13.151.729 53,66% 13.151.729 139,74% 1.126.043 1.121.145 11,91% 4,57% 4.301.731 4.301.731 5.427.774 5.422.877 57,62%

ΕΥΔ / ΕΠ-ΕΠ 3.751.282.836 3.176.659.841 3.227.480.646 101,60% 4.303.830.298 3.643.380.289 114,69% 3.661.601.466 85,08% 3.032.834.271 95,47% 1.044.677.083 1.026.509.153 32,31% 28,17% 363.026.005 313.043.857 1.407.703.088 1.339.553.010 42,17%

ΕΔΑΜ 1.224.908.892 1.176.470.589 1.168.230.940 99,30% 2.009.277.484 1.576.605.368 134,01% 1.057.115.851 52,61% 819.621.918 69,67% 504.398.520 459.982.064 39,10% 29,18% 235.871.842 255.830.715 740.270.362 715.812.780 60,84%

4.976.191.728 4.353.130.430 4.395.711.586 100,98% 6.313.107.782 5.219.985.658 119,91% 4.718.717.317 74,74% 3.852.456.189 88,50% 1.549.075.603 1.486.491.217 34,15% 28,48% 598.897.847 568.874.572 2.147.973.450 2.055.365.789 47,22%ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 2012

επιλέξιμη ΔΔ 

σύμφωνα με ΟΠΣ 

- Αποδεκτό 

Διαχειρισης

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

% ΕΝΤΑΞΕΩΝ 

(συγχρ/νη ΤΔΕ) 

ΣΥΓΧΡ/ΝΗ ΔΔ

% ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ

% ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

(συγχρ/νη ΔΔ 

ΤΔΕ προς 

αναθεωρημένη 

συγχρ/νη ΔΔ 

ΕΠΕΠ)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ Δ.Δ. (Αποδεκτό Διαχείρισης)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ"

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 - ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:31/12/2012 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΌ 20/05/2013 ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΠΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ έως 

30/12/2011

επιλέξιμη ΔΔ 

σύμφωνα με ΟΠΣ- 

Αποδεκτό 

Διαχείρισης

ΔΑΠΑΝΕΣ 

έως 30/12/2011 

Στοιχεία ΟΠΣ - 

προς πιστοποίηση 

σε Ε.Ε

% ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΝΗ 

ΔΔ ΕΠ-ΕΠ

% ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ 

ΣΥΓΧΡ/ΝΗ ΔΔ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΩΣ 30/12/2011

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ Δ.Δ. (Αποδεκτό Διαχείρισης)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΩΣ 31/12/2012

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ Δ.Δ. (Αποδεκτό Διαχείρισης)

% ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡ/ΝΗ 

ΔΔ ΕΠ-ΕΠ

 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 2012

Στοιχεία ΟΠΣ - προς 

πιστοποίηση σε Ε.Ε.

 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΕΩΣ 

31/12/2012

επιλέξιμη ΔΔ 

σύμφωνα με ΟΠΣ- 

Αποδεκτό Διαχείρισης

 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΕΩΣ 

31/12/2012

Στοιχεία ΟΠΣ - προς 

πιστοποίηση σε Ε.Ε.
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2.1.2.1 Στοιχεία προόδου σε επίπεδο Προγράμματος    

Σύμφωνα με τον εν λόγω πίνακα η συνολική πρόοδος του ΕΠ-ΕΠ μέχρι 31/12/2012 είναι η 

εξής: 

Ενεργοποίηση Προγράμματος:  

Αφορά στην έκδοση προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων από τους τελικούς 

δικαιούχους του Προγράμματος. 

Έχει ενεργοποιηθεί το σύνολο των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ-ΕΠ μέσω 36 

Προσκλήσεων προς τους τελικούς δικαιούχους, εκ των οποίων 25 έχουν εκδοθεί από την 

ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ και 11 από την ΕΔΑ Μεταφορών.   

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 4.395,7 εκ. € 

που αντιστοιχεί στο 100,98% της συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης του 

Προγράμματος.  

Σημειώνεται ότι η μείωση της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης των προσκλήσεων 

στην παρούσα ετήσια έκθεση έτους 2012, έναντι της αντίστοιχης αναφοράς στην ετήσια 

έκθεση έτους 2011, οφείλεται στην τροποποίηση εντός του έτους 2012 αρχικών 

προσκλήσεων του προγράμματος, προκειμένου πλέον αυτές να συνάδουν με τη διαθέσιμη 

συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια δαπάνη του ΕΠ-ΕΠ μετά την 1η Αναθεώρησή του. 

 

Ένταξη Έργων:  

Αφορά στην έκδοση αποφάσεων για ένταξη των έργων στο Πρόγραμμα. 

Έχουν ενταχθεί 129 έργα, εκ των οποίων 82 από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ και 47 από την ΕΔΑ 

Μεταφορών.   

Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 

5.219,98 εκ. € αντιστοιχεί στο 119,91% της διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας 

Δαπάνης του Προγράμματος.  

 

Ανάληψη Νομικών Δεσμεύσεων:  

Αφορά στη συμβασιοποίηση των έργων του Προγράμματος. 

Οι νομικές δεσμεύσεις των έργων του Προγράμματος ανέρχονται σε 3.852,5 εκ. € που 

αντιστοιχεί στο 88,5% της συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος.  
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Απορρόφηση Προγράμματος:  

Αφορά στην πραγματοποίηση των επιλέξιμων πληρωμών των έργων, όπως αυτές 

καταγράφονται στο ΟΠΣ.  

Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ μέχρι 31/12/2012 ανέρχονται σε 

2.148 εκατ. €.  

Εξ αυτών, τα 2.055,4 εκατ. € έχουν συμπεριληφθεί σε αιτήματα πληρωμής προς 

συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. και αντιστοιχούν στο 47,22% της συγχρηματοδοτούμενης 

Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα 

Χρηματοοικονομικών Στοιχείων (Κεφ. 2.1.2.4), ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με το 

Παράρτημα XVIII του Καν. 1828/2006 (όπως ισχύει).  

 

2.1.2.2 Στοιχεία προόδου σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας    

Η πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ-ΕΠ πιο αναλυτικά ανά άξονα Προτεραιότητας είναι η εξής: 

Άξονας Α: «Οδικές μεταφορές – διευρωπαϊκό και διαπεριφερειακό οδικό δίκτυο περιφερειών 

αμιγούς στόχου σύγκλισης»  

Συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 1.276.647.059 €. 

Έως 31/12/2012: 

 Έχουν εκδοθεί 6 προσκλήσεις [δύο (2) για τη θεματική προτεραιότητα 21, τρεις (3) 

για τη θεματική προτεραιότητα 22 και μία (1) για τη θεματική προτεραιότητα 23, βάσει 

αντίστοιχης εξειδίκευσης, βλ. Πίνακα Α ανωτέρω], συνολικής συγχρηματοδοτούμενης 

δημόσιας δαπάνης 1.276,6 εκ. €. 

 Έχουν ενταχθεί 17 έργα συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 

1.504, εκ. €, που αντιστοιχεί σε επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.822,8 εκ. €. 

 Η υπερδέσμευση του Α.Π. Α’ είναι 117,8%. 

 Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των νομικών δεσμεύσεων των 

έργων του Άξονα ανέρχεται σε 1.259,4 εκ. € 

 Οι δηλωθείσες μέχρι 31/12/2012 επιλέξιμες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται σε 806,7 

εκ. € (πιστοποιημένης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 774,6 εκ. € στα 

αιτήματα πληρωμής μέχρι 31/12/2012). 
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Άξονας Β: «Σιδηροδρομικό δίκτυο ΠΑΘΕ/Π & πολυτροπικές μεταφορές»  

Συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 284.705.882 €. 

Έως 31/12/2012: 

 Έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση [της θεματικής προτεραιότητας 17, βάσει αντίστοιχης 

εξειδίκευσης, βλ. Πίνακα Α ανωτέρω], που αντιστοιχούσε σε συνολική 

συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 284,7 εκατ. €. 

 Έχουν ενταχθεί 2 έργα συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 

564,24 εκ. €, που αντιστοιχεί σε επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 636,05 εκ. €. 

 Η υπερδέσμευση του Α.Π. Β’ ανέρχεται σε 198%. 

 Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη των Νομικών Δεσμεύσεων των 

έργων του Άξονα έχει ανέλθει σε 145,8 εκ. € 

 Οι δηλωθείσες μέχρι 31/12/2012 επιλέξιμες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται σε 109,7 

εκ. € (πιστοποιημένης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 109,7 εκ. € στα 

αιτήματα πληρωμής μέχρι 31/12/2012). 

Άξονας Γ: «Θαλάσσιες μεταφορές – λιμάνια περιφερειών αμιγούς στόχου σύγκλισης»  

Συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 106.941.177 €. 

Έως 31/12/2012: 

 Έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση, [της θεματικής προτεραιότητας 30, βάσει αντίστοιχης 

εξειδίκευσης, βλ. Πίνακα Α ανωτέρω], συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας 

δαπάνης 106,9 εκατ. €. 

 Έχουν ενταχθεί 5 έργα συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 117,5 

εκ. €, που αντιστοιχεί σε επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 164,4 εκ. €. 

 Η υπερδέσμευση του Α.Π. Γ’ ανέρχεται σε 110%. 

 Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη των Νομικών Δεσμεύσεων των 

έργων του Άξονα ανέρχεται σε 88,5 εκ. € 

 Οι δηλωθείσες μέχρι 31/12/2012 επιλέξιμες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται σε 16,23 

εκ. € (πιστοποιημένης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 13,52 εκ. € στα 

αιτήματα πληρωμής μέχρι 31/12/2012). 
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Άξονας Δ: «Αεροπορικές μεταφορές – αεροδρόμια περιφερειών αμιγούς στόχου σύγκλισης»  

Συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 117.647.059 €. 

Έως 31/12/2012: 

 Έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση [της θεματικής προτεραιότητας 29, βάσει αντίστοιχης 

εξειδίκευσης, βλ. Πίνακα Α ανωτέρω], που αντιστοιχούσε σε συνολική 

συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 117,65 εκ. €.   

 Έχουν ενταχθεί 2 έργα συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 99,9 

εκ. €, που αντιστοιχεί σε επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 129,1 εκ. €.  

 Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη των Νομικών Δεσμεύσεων των 

έργων του Άξονα ανέρχεται σε 0,97 εκ. € 

 Οι δηλωθείσες μέχρι 31/12/2012 επιλέξιμες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται σε 1,16 εκ. 

€, (πιστοποιημένης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 0,95 εκ. € στα 

αιτήματα πληρωμής μέχρι 31/12/2012). 

 

Άξονας Ε: «Οδική ασφάλεια δικτύου μεταφορών περιφερειών αμιγούς στόχου σύγκλισης» 

Συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 50.823.530 €. 

Έως 31/12/2012: 

 Έχουν εκδοθεί 2 προσκλήσεις [από μία (1) για τις θεματικές προτεραιότητας 11 και 

53 από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ, βάσει αντίστοιχης εξειδίκευσης, βλ. Πίνακα Α ανωτέρω], 

συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 49,65 εκατ. €. 

 Έχουν ενταχθεί 3 έργα συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 38,7 

εκατ. €, που αντιστοιχεί σε επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 38,7 εκατ. €. 

 Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη των Νομικών Δεσμεύσεων των 

έργων του Άξονα ανέρχεται σε 25 εκατ. €. 

 Οι δηλωθείσες επιλέξιμες δαπάνες στο ΟΠΣ έχουν ανέλθει σε 11,34 εκατ. € 

(πιστοποιημένης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 11,32 εκ. € στα 

αιτήματα πληρωμής μέχρι 31/12/2012). 
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Άξονας ΣΤ: «Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής αξόνων προτεραιότητας ΕΤΠΑ»  

Συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 25.588.235 €. 

Έως 31/12/2012: 

 Έχουν εκδοθεί συνολικά 2 προσκλήσεις [από μία για τις θεματικές προτεραιότητες 

85 και 86, βάσει αντίστοιχης εξειδίκευσης, βλ. Πίνακα Α ανωτέρω], συνολικής 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 20,31 εκατ. €. 

 Έχουν ενταχθεί 18 έργα συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 8,72 

εκατ. €, που αντιστοιχεί σε επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 8,72 εκατ. €.  

 Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη των Νομικών Δεσμεύσεων των 

έργων του Άξονα ανέρχεται σε 4,96 εκατ. €. 

 Οι δηλωθείσες επιλέξιμες δαπάνες στο ΟΠΣ έχουν ανέλθει σε 1,83 εκατ. €. 

(πιστοποιημένης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1,81 εκ. € στα αιτήματα 

πληρωμής μέχρι 31/12/2012). 

Άξονας Ζ: «Οδικές μεταφορές – διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο» 

Συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 1.284.058.824 €. 

Έως 31/12/2012: 

 Έχουν εκδοθεί 7 προσκλήσεις [πέντε (5) για τη θεματική προτεραιότητα 21, μία (1) 

για τη θεματική προτεραιότητα 22 και (1) μία για τη θεματική προτεραιότητα (53), 

βάσει αντίστοιχης εξειδίκευσης, βλ. Πίνακα Α ανωτέρω], συνολικής 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.340,15 εκατ. €. 

 Έχουν ενταχθεί 15 έργα συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 

1.432,5 εκατ. €. που αντιστοιχεί σε επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.604,7 εκατ. €.  

 Η υπερδέσμευση του Α.Π. Ζ’  έχει ανέλθει σε 112%. 

 Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη των Νομικών Δεσμεύσεων των 

έργων του Άξονα έχει ανέλθει σε 1.197,5 εκατ. €. 

 Οι δηλωθείσες επιλέξιμες δαπάνες στο ΟΠΣ έχουν ανέλθει σε 412 εκατ. €. 

(πιστοποιημένης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 379,02 εκ. € στα 

αιτήματα πληρωμής μέχρι 31/12/2012). 
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Άξονας Η: «Σιδηροδρομικό δίκτυο ΠΑΘΕ/Π  διατροπικές μεταφορές» 

Συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 565.882.353 €. 

Έως 31/12/2012:  

 Έχουν εκδοθεί 2 προσκλήσεις [μία (1) για κάθε θεματική προτεραιότητα 17 και 27, 

βάσει αντίστοιχης εξειδίκευσης, βλ. Πίνακα Α ανωτέρω], που αντιστοιχούσαν σε 

συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 558,8 εκατ. €. 

 Έχουν ενταχθεί 4 έργα συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 602,2 

εκατ. €. που αντιστοιχεί σε επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 877,3 εκατ. €.  

 Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη των Νομικών Δεσμεύσεων των 

έργων του Άξονα έχει ανέλθει σε 380,2 εκατ. €. 

 Οι δηλωθείσες επιλέξιμες δαπάνες στο ΟΠΣ έχουν ανέλθει σε 365,75 εκατ. € 

(πιστοποιημένης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 363,13 εκ. € στα 

αιτήματα πληρωμής μέχρι 31/12/2012). 

Άξονας Θ: «Θαλάσσιες μεταφορές – λιμάνια διευρωπαϊκού δικτύου»  

Συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 16.588.235 €. 

Έως 31/12/2012: 

 Έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση [της θεματικής προτεραιότητας 30, βάσει αντίστοιχης 

εξειδίκευσης, βλ. Πίνακα Α ανωτέρω], συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας 

δαπάνης 16,58 εκατ. €.  

 Έχει ενταχθεί 1 έργο συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 14,41 

εκ. € που αντιστοιχεί σε επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 16,92 εκατ. €.  

 Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη των Νομικών Δεσμεύσεων των 

έργων του Άξονα ανέρχεται σε 4,1 εκατ. €. 

 Οι δηλωθείσες επιλέξιμες δαπάνες στο ΟΠΣ έχουν ανέλθει σε 2,44 εκατ. € 

(πιστοποιημένης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 2,08 εκ. € στα αιτήματα 

πληρωμής μέχρι 31/12/2012). 
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Άξονας Ι: «Αεροπορικές μεταφορές – αεροδρόμια διευρωπαϊκού δικτύου»  

Συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 81.176.471 €. 

Έως 31/12/2012: 

 Έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση [της θεματικής προτεραιότητας 29, βάσει αντίστοιχης 

εξειδίκευσης, βλ. Πίνακα Α ανωτέρω], που αντιστοιχούσε σε συνολική 

συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 81,18 εκατ. €. 

 Έχει ενταχθεί 1 έργο συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 110,22 

εκατ. € που αντιστοιχεί σε επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 140,77 εκατ. €. 

 Η υπερδέσμευση του Α.Π. Ι’ έχει ανέλθει σε 135,8%. 

 Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη των Νομικών Δεσμεύσεων των 

έργων του Άξονα έχει ανέλθει σε 99,61 εκατ. €. 

 Οι δηλωθείσες επιλέξιμες δαπάνες στο ΟΠΣ έχουν ανέλθει σε 58 εκατ. € 

(πιστοποιημένης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 52,86 εκ. € στα 

αιτήματα πληρωμής μέχρι 31/12/2012). 

Άξονας ΙΑ: «Καθαρές αστικές συγκοινωνίες – μέσα μαζικής μεταφοράς»  

Συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 484.176.471 €. 

Έως 31/12/2012: 

 Έχουν εκδοθεί 4 προσκλήσεις [από μία (1) για τις θεματικές προτεραιότητες 52 και 

53 από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ, μία (1) για τις θεματικές προτεραιότητες 16, 17, από την 

ΕΔΑ Μεταφορών και άλλη μία (1) για τις θεματικές προτεραιότητες 25 και 52 από την 

ΕΔΑ Μεταφορών, βάσει αντίστοιχης εξειδίκευσης, βλ. Πίνακα Α ανωτέρω], συνολικής 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 484,17 εκατ. €.  

 Έχουν ενταχθεί 6 έργα συνολικής συγχρηματοδοτούμενη δημόσιας δαπάνης 617,35 

εκ. €. που αντιστοιχεί σε επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 764 εκατ. €. 

 Η υπερδέσμευση του Α.Π. ΙΑ’ έχει ανέλθει σε 127,5%. 

 Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη των Νομικών Δεσμεύσεων των 

έργων του Άξονα έχει ανέλθει σε 581,66 εκατ. €. 

 Οι δηλωθείσες επιλέξιμες δαπάνες στο ΟΠΣ έχουν ανέλθει σε 333,16 εκατ. € 

(πιστοποιημένης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 316,67 εκ. € στα 

αιτήματα πληρωμής μέχρι 31/12/2012). 
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Άξονας ΙΒ: «Κυκλοφοριακή & περιβαλλοντική διαχείριση δικτύων μεταφορών»  

Συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 36.511.765 €. 

Έως 31/12/2012: 

 Έχουν εκδοθεί 5 προσκλήσεις [δύο (2) για τη θεματική προτεραιότητα 53 και μία (1) 

για τη θεματική προτεραιότητα 11 από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ και δύο (2) από την ΕΔΑ 

Μεταφορών για τις θεματικές προτεραιότητες 11 και 53, βάσει αντίστοιχης 

εξειδίκευσης, βλ. Πίνακα Α ανωτέρω], συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας 

δαπάνης 36,51 εκατ. €. 

 Έχουν ενταχθεί 7 έργα συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 60,37 

εκατ. €, που αντιστοιχεί σε ισόποση επιλέξιμη δημόσια δαπάνη. 

 Η υπερδέσμευση του Α.Π. ΙΒ’ έχει ανέλθει σε 165,4%. 

 Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη των Νομικών Δεσμεύσεων των 

έργων του Άξονα έχουν ανέλθει σε 34,43 εκατ. €. 

 Οι δηλωθείσες επιλέξιμες δαπάνες στο ΟΠΣ έχουν ανέλθει σε 12,2  εκατ. € 

(πιστοποιημένης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 12,2 εκ. € στα αιτήματα 

πληρωμής μέχρι 31/12/2012). 

Άξονας ΙΓ: «Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής αξόνων προτεραιότητας Ταμείου Συνοχής»  

Συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 22.383.369 €. 

Έως 31/12/2012: 

 Έχουν εκδοθεί 3 προσκλήσεις [ δύο (2) από κοινού για τις θεματικές προτεραιότητες 

85 και 86 από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ και αντίστοιχα μία (1) από την ΕΔΑ Μεταφορών βάσει 

αντίστοιχης εξειδίκευσης, βλ. Πίνακα Α ανωτέρω], συνολικής συγχρηματοδοτούμενης 

δημόσιας δαπάνης 22,38 εκατ. €. 

 Έχουν ενταχθεί 48 έργα συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 49,27 

εκατ. € που αντιστοιχεί σε επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 49,27 εκατ. €.  

 Η υπερδέσμευση του Α.Π. ΙΓ’ έχει ανέλθει σε 220 %. 

 Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη των Νομικών Δεσμεύσεων των 

έργων του Άξονα έχει ανέλθει σε 30,34 εκατ. €. 

 Οι δηλωθείσες επιλέξιμες δαπάνες στο ΟΠΣ έχουν ανέλθει σε 17,45 εκατ. € 

(πιστοποιημένης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 17,43 εκ. € στα 

αιτήματα πληρωμής μέχρι 31/12/2012). 
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2.1.2.3 Παρακολούθηση δεικτών κορμού του Προγράμματος    

Η φυσική πρόοδος του ΕΠ–ΕΠ παρακολουθείται μέσω των δεικτών κορμού (core), οι οποίοι 

έχουν συμπεριληφθεί στο Παράρτημα 3 του εγκεκριμένου Προγράμματος.  

Οι τιμές των δεικτών κορμού (core) στόχων και αφετηρίας που περιλαμβάνονταν στο αρχικά 

εγκεκριμένο ΕΠ-ΕΠ καταγράφονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί.  

Επισημαίνεται ότι οι τιμές αυτές θα τροποποιηθούν στην επικείμενη 2η Αναθεώρηση του 

Προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη: 

 τα ενταγμένα έργα του ΕΠ-ΕΠ, όπως αυτά θα τροποποιηθούν  

 τον επικείμενο διαχωρισμό σε φάσεις εκτέλεσης, όσων Μεγάλων Έργων θα 

συναποφασισθεί με την Ε. Επιτροπή ότι θα είναι συγχρηματοδοτούμενα σε 

περισσότερες από μια προγραμματικές περιόδους 

 τον πιθανά επικείμενο διαχωρισμό σε φάσεις περιορισμένου αριθμού σύνηθων 

έργων (όχι Μεγάλων Έργων), που θα συναποφασισθούν με την Ε. Επιτροπή  

 το γεγονός ότι με την ολοκλήρωση του «κλεισίματος» των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και ΕΠ-ΣΑΑΣ του Γ’ ΚΠΣ και τις αντίστοιχες διαδικασίες 

ολοκλήρωσης των ημιτελών έργων τους, οριστικοποιήθηκε το φυσικό και οικονομικό 

αντικείμενο που θεωρείται ολοκληρωμένο από το Γ’ ΚΠΣ, καθώς και το 

υπολειπόμενο προς συγχρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους φυσικό 

αντικείμενο.  

Επίσης, επισημαίνεται ότι πέραν των δεικτών κορμού, για την παρακολούθηση της 

υλοποίησης του Προγράμματος αξιοποιούνται και επιπλέον δείκτες εκροών και 

αποτελέσματος, οι οποίοι αναλυτικά παρουσιάζονται σε κάθε Άξονα Προτεραιότητας, στο 

Κεφάλαιο 4 της παρούσας. 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ

Επίτευξη 0 0 0 0 3 3

Στόχος 81 81

Αφετηρία 198 198

Επίτευξη 0 0 0 121,4 169,5 698,5

Στόχος 966 966

Αφετηρία 529 529

Επίτευξη 0 0 0 0 0 80

Στόχος 596 596

Αφετηρία 80 80

Επίτευξη 0 0 0 108,7 112,3 112,3

Στόχος 178,5 178,5

Αφετηρία 624 624

Επίτευξη 0 0 0 0 0 0

Στόχος 2 2

Αφετηρία 110 110

Επίτευξη 0 0 0 0 0 0

Στόχος 514.000 514.000

Αφετηρία 0 0

Επίτευξη 0 0 0 0 11,74 11,74

Στόχος

Αφετηρία 0

Επίτευξη 0 0 0 0 12.692,93 12.692,93

Στόχος

Αφετηρία 0

22 Επιπρόσθετος πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς σταθερής τροχιάς (Μετρό)    

19 Κατασκευή και αναβάθμιση 

σιδηροδρόμων εκτός ΤΕΝ (χλμ) 

16 Κατασκευή / αναβάθμιση οδών εκτός 

αυτ/μων ΤΕΝ (χλμ) 

18 Κατασκευή και αποπεράτωση 

σιδηροδρόμων εντός ΤΕΝ (χλμ) 

15 Κατασκευή και αποπεράτωση 

αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ (χλμ) 

ΕΠ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ"

ΔΕΙΚΤΗΣ

13 Αριθμός Έργων

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Δείκτες Κορμού (Core Indicators) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1 Νέες θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται κατά τη λειτουργία 

της πράξης

501 Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται 

κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 

πράξης
 

 Οι τιμές των στόχων και αφετηρίας του Πίνακα 1 περιλαμβάνονταν στο αρχικά εγκεκριμένο ΕΠ-ΕΠ και θα τροποποιηθούν στην επικείμενη 2
η
 Αναθεώρηση του.  

 Επισημαίνεται ότι, μέχρι 31/12/2012 δεν είχε ολοκληρωθεί η υλοποίηση κανενός εκ των ενταγμένων έργων του Προγράμματος. Εντούτοις, τμήματα των έργων υποδομών 

που είναι υπό κατασκευή έχουν ήδη ολοκληρωθεί και αποδοθεί σε κυκλοφορία / χρήση πριν από τη συνολική ολοκλήρωση των σχετικών συνολικών συγχρηματοδοτούμενων 

έργων.
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Μέχρι 31/12/2012 δεν είχε ολοκληρωθεί διοικητικά / διαχειριστικά η υλοποίηση κανενός εκ 

των ενταγμένων έργων του Προγράμματος. Τα αναφερόμενα 3 έργα του δείκτη 13, στον 

προαναφερόμενο πίνακα 1, έχουν καταχωρηθεί στα σχετικά εξαμηνιαία ως έργα των οποίων 

το φυσικό αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί. Για αυτά εκκρεμούν κάποιες απαραίτητες διοικητικές 

και διαχειριστικές ενέργειες. Πρόκειται για τα εξής συνεχιζόμενα από το Γ’ ΚΣΠ έργα  

(α) Νέα προμήθεια λεωφορείων ΕΘΕΛ 

(β) Ανακαίνιση υποδομής / υποδομής της γραμμής των ΗΣΑΠ και ενίσχυση της σήραγγας 

από Ομόνοια μέχρι Μοναστηράκι 

(γ) Αποπεράτωση ηλεκτροκίνησης διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα ΣΚΑ – 

Κιάτο 

Επίσης, τμήματα των έργων υποδομών που είναι υπό κατασκευή, έχουν ήδη ολοκληρωθεί 

και αποδοθεί σε κυκλοφορία / χρήση πριν από τη συνολική ολοκλήρωση των σχετικών 

συνολικών συγχρηματοδοτούμενων έργων. Πρόκειται για τα έργα: 

(δ) Κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη (Δερβένι) – Σέρρες – Προμαχώνας. 

Ολοκλήρωσης τμημάτων Λαχανάς – Α/Κ Χριστού & Κ. Αμπέλα – Α/Κ Πετριτσίου 

(ε) Σύμβαση Παραχώρησης «μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – 

Συντήρηση και Εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα 

και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη» 

(στ) Ολοκλήρωση της κατασκευής και αναβάθμισης του ΒΟΑΚ 

(ζ) Εργασίες αποκατάστασης προβληματικών τμημάτων της Ε.Ο. Τριπόλεως – Καλαμάτας 

στο τμήμα Παραδείσια – Τσακώνα  

(η) Αποπεράτωση προαστιακού σιδηρόδρομου Αττικής: τμήμα ΣΚΑ – 3 γέφυρες 

(θ) Ανακαίνιση γραμμής μηχανοστασίου Θεσσαλονίκης, συμπλήρωσης σηματοτεχνικής 

υποδομής TXI – TX5 περιοχής Θεσσαλονίκης και της ενωτικής σιδ. γραμμής Αξιός – 

Γέφυρα και κατασκευή εναέριας γραμμής επαφής της ενωτικής σιδ. γραμμής Αξιός 

Οι αντίστοιχες τιμές επίτευξης των δεικτών των έργων που παρουσιάζονται με 

ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο, καθώς και των επιμέρους δεικτών για τα τμήματα των 

έργων που έχουν υλοποιηθεί και παραδοθεί στην κυκλοφορία εντός / έως το έτος 2012 

αθροίζονται επίσης στον Πίνακα 1, ως εξής: 

Δείκτης 15: Τροφοδοτείται από τα προαναφερόμενα έργα (δ), (ε), (στ), (ζ).  

Δείκτης 18: Τροφοδοτείται από τα προαναφερόμενα έργα (γ), (η) και (θ). 
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Σε ότι αφορά τους δείκτες απασχόλησης αυτοί προκύπτουν σε αναλογία του υλοποιηθέντος 

οικονομικού αντικειμένου των έργων του Προγράμματος που βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Όπως προαναφέρθηκε ο πίνακας 1 της παρούσας έκθεσης χρησιμοποιείται μόνο για λόγους 

παρακολούθησης του αρχικά εγκεκριμένου Προγράμματος και αναμένεται να 

επικαιροποιηθεί στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΕΠ.  

2.1.2.4 Χρηματοοικονομικά Στοιχεία  

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του προγράμματος ανά άξονα προτεραιότητας 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα, σύμφωνα με το Παράρτημα XVIII του κανονισμού 

(ΕΚ) 1828/2006, όπως ισχύει. Ο Πίνακας περιλαμβάνει, με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ μέχρι 

31/12/2012, δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τους Δικαιούχους και πληρωμές που 

καταβλήθηκαν στους Δικαιούχους από το Φορέα Χρηματοδότησης. 
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ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟ

Συνολική 

χρηματοδότηση του 

επιχειρησιακού 

προγράμματος 

(Ένωση και εθνικό 

επίπεδο)

Βάση υπολογισμού 

της ενωσιακής 

συνεισφοράς 

(Δημόσιο ή 

συνολικό κόστος)

Συνολικό ποσό των 

πιστοποιηθεισών 

επιλέξιμων δαπανών 

που καταβλήθηκαν 

από δικαιούχους

Αντίστοιχη 

δημόσια 

συνεισφορά

Ποσοστό 

υλοποίησης 

%

A. Οδικές Μεταφορές-

Διευρωπαϊκό και 

Διαπεριφερειακό Οδικό 

Δίκτυο Περιφερειών 

Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης

1 ΕΤΠΑ 1.276.647.059 ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 774.627.008,00 774.627.008,00 60,68%

Β. Σιδηροδρομικό Δίκτυο 

ΠΑΘΕ/Π & Πολυτροπικές 

Μεταφορές Περιφερειών 

Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης

1 ΕΤΠΑ 284.705.882 ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 109.703.996,00 109.703.996,00 0,00%

Γ. Θαλάσσιες Μεταφορές-

Λιμάνια Περιφερειών 

Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης

1 ΕΤΠΑ 106.941.177 ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 13.524.445,00 13.524.445,00 12,65%

Δ. Αεροπορικές Μεταφορές-

Αεροδρόμια Περιφερειών 

Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης

1 ΕΤΠΑ 117.647.059 ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 953.164,00 953.164,00 0,81%

Ε. Οδική Ασφάλεια και 

Ασφάλεια Δικτύων 

Μεταφορών Περιφερειών 

Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης

1 ΕΤΠΑ 50.823.530 ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 11.321.860,00 11.321.860,00 22,28%

ΣΤ. Τεχνική Υποστήριξη 

Εφαρμογής Αξόνων 

Προτεραιότητας ΕΤΠΑ

1 ΕΤΠΑ 25.588.235 ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 1.813.324,00 1.813.324,00 7,09%

Ζ. Οδικές Μεταφορές-

Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο
1

Ταμείο 

Συνοχής
1.284.058.824 ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 379.019.522,00 379.019.522,00 29,52%

Η. Σιδηροδρομικό Δίκτυο 

ΠΑΘΕ/Π & Πολυτροπικές 

Μεταφορές

1
Ταμείο 

Συνοχής
565.882.353 ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 363.130.868,00 363.130.868,00 64,17%

Θ. Θαλάσσιες Μεταφορές-

Λιμάνια Διευρωπαϊκού 

Δικτύου

1
Ταμείο 

Συνοχής
16.588.235 ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 2.079.846,00 2.079.846,00 0,00%

Ι. Αεροπορικές Μεταφορές - 

Αεροδρόμια Διευρωπαϊκού 

Δικτύου

1
Ταμείο 

Συνοχής
81.176.471 ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 52.867.220,00 52.867.220,00 65,13%

ΙΑ. Καθαρές Αστικές 

Συγκοινωνίες - Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς

1
Ταμείο 

Συνοχής
484.176.471 ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 316.669.765,00 316.669.765,00 65,40%

ΙΒ. Κυκλοφοριακή και 

Περιβαλλοντική Διαχείριση 

Δικτύων Μεταφορών

1
Ταμείο 

Συνοχής
36.511.765 ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 12.216.737,00 12.216.737,00 0,00%

ΙΓ. Τεχνική Υποστήριξη 

Εφαρμογής Αξόνων 

Προτεραιότητας Ταμείου 

Συνοχής

1
Ταμείο 

Συνοχής
22.383.369 ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 17.438.035,00 17.438.035,00 77,91%

4.353.130.430 ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 2.055.365.790 2.055.365.790 47,22%ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013"

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2012)

(Σύμφωνα με το Παράρτημα XVIII του κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006, όπως ισχύει)

 

Από τον Πίνακα προκύπτει ότι οι Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ–ΕΠ είναι μονοταμειακοί 

(χρηματοδοτούνται είτε από πόρους του ΕΤΠΑ, είτε από πόρους του Ταμείου Συνοχής) ενώ 

δεν προβλέπεται η χρήση πόρων για δράσεις τύπου ΕΚΤ.  

2.1.3 Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των ταμείων  

Όσον αφορά στη χρήση των Ταμείων και την ανάλυση της Κοινοτικής Συνδρομής αυτή 

παρουσιάζεται σωρευτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I έχει δομηθεί σύμφωνα με 

τις οδηγίες του Τμήματος Γ του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006, όπως 

ισχύει και απεικονίζει κάθε συνδυασμό των κωδικών των πέντε διαστάσεων (14 κωδικοί για 

τις θεματικές προτεραιότητες, ένας κωδικός για τη μορφή χρηματοδότησης, 8 κωδικοί για το 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012  ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 

 

 

- 23 - 

έδαφος, ένας κωδικός για την οικονομική δραστηριότητα και 13 κωδικοί για τη γεωγραφική 

περιοχή), για τις αποφάσεις ένταξης που έχουν εκδοθεί έως 31/12/2012.   

2.1.4 Συνδρομή ανά ομάδες – στόχο  

Η ανάλυση της Κοινοτικής Συνδρομής ανά ομάδες – στόχο δεν έχει εφαρμογή στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας»  

2.1.5 Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής  

Δεν υφίσταται ποσό κοινοτικής συνδρομής που ανακτάται ή επαναχρησιμοποιείται ύστερα 

από ακύρωση, όπως προβλέπεται στα άρθρα 57 και 98 (παρ 2), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1083/2006.  

2.1.7 Πρόοδος στη χρηματοδότηση και εφαρμογή των μέσων 

χρηματοοικονομικής τεχνικής. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» δεν κάνει χρήση μέσων 

χρηματοοικονομικής τεχνικής. 

 

2.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  

Κατά το έτος 2012 δεν εντοπίστηκαν προβλήματα σχετικά με τη συμμόρφωση των 

υλοποιούμενων δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος με το Κοινοτικό Δίκαιο.  

 

2.3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ) 

A. Κανονιστικές ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της χρηματοδότησης και της 

υλοποίησης των έργων 

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Για την επιτάχυνση της υλοποίησης του ΕΣΠΑ έχουν ήδη ολοκληρωθεί θεσμικές 

παρεμβάσεις για την άρση καθυστερήσεων στην εκτέλεση των έργων υποδομών.  

Ειδικότερα: 

1. Έχουν θεσμοθετηθεί μέτρα για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδοτήσεων 

από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ). Έχουν εκδοθεί από το ΚΑΣ όλες οι 

εφαρμοστικές αποφάσεις του σχετικού νόμου, που αφορούν στη μείωση του χρόνου 

γνωμοδοτήσεων για τις αρχαιολογικές εργασίες. (Ν.3905/2010 ΦΕΚ 219/τ.Α/23.12.2010 
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και σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι). Παρακολουθείται ανά τρίμηνο η 

επίτευξη της μείωσης του χρόνου εγκρίσεων από το ΚΑΣ.  

2. Ψηφίστηκε νέος νόμος για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις (ν.4014/2011 (ΦΕΚ 

209/Α/21.09.11) με τον οποίο επιχειρείται η απλοποίηση των γραφειοκρατικών 

διαδικασιών και ο εξορθολογισμός του ισχύοντος πλαισίου περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης και του συστήματος περιβαλλοντικών ελέγχων. Με το νέο νόμο για την 

επιτάχυνση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων θα απαιτείται περιβαλλοντική 

αδειοδότηση για 2000 κατηγορίες έργων (από τις ~20.000 σήμερα) και ο χρόνος θα 

μειωθεί σε 4 με 6 μήνες.  

3. Τέθηκε σε πλήρη λειτουργία η διαδικασία πληρωμών των συγχρηματοδοτούμενων έργων 

μέσω Κεντρικού Λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας, 

εξασφαλίζοντας καλύτερο έλεγχο αλλά και ορθολογικότερη διαχείριση των διαθέσιμων 

δημόσιων πόρων για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ. Παράλληλα έγινε διασύνδεση της 

Τράπεζας της Ελλάδας με το ΟΠΣ, η οποία παρέχει στοιχεία αναλυτικών κινήσεων των 

λογαριασμών που τηρούνται για τα έργα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Τα στοιχεία 

είναι ισοδύναμα του τραπεζικού extrait και μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη 

διοικητική επαλήθευση της δαπάνης. 

4. Τέθηκε σε εφαρμογή σχέδιο δράσης για την επιτάχυνση με έμφαση, στην 

επανεξέταση των ανενεργών έργων, στη χρηματοδότηση νέων ώριμων έργων με έντονο 

αναπτυξιακό χαρακτήρα, στην κατάργηση των πολλαπλών επιπέδων διαχείρισης, στην 

παροχή ευελιξίας διαχείρισης των πόρων από τις αποκεντρωμένες αρχές, στην 

οργανωμένη και συστηματική υποστήριξη αδύναμων Φορέων διαχείρισης και Φορέων 

διαχείρισης στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας καθώς επίσης και 

αδύναμων Δικαιούχων Έργων. 

5. Εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία δεν υφίσταται υποχρέωση 

ένταξης στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έως την 31η Δεκεμβρίου 2012 των 

προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα και 

χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο 

αυτό σημαντική επιτάχυνση στη συμβασιοποίηση των αντίστοιχων έργων. Η εξαίρεση θα 

παραταθεί για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης έως το τέλος του 2015. 

6. Εκδόθηκε ο νόμος που συμπεριλαμβάνονται οι ρυθμίσεις σχετικά με την μείωση του 

χρόνου συντέλεσης των απαλλοτριώσεων (Άρθρα 123 – 132 ν. 4070/2012 ΦΕΚ 

82/Α/10.04.12) και βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός του συστήματος παρακολούθησης 

απαλλοτριώσεων (μείωση χρόνου για τις απαλλοτριώσεις από 33 μήνες σε 19). 

7. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα: 

i. Προωθήθηκε διάταξη με την οποία εναρμονίζεται το εθνικό θεσμικό πλαίσιο με 

την κοινοτική νομοθεσία. Με την εν λόγω διάταξη προσδιορίσθηκαν οι 

περιπτώσεις (κατά την ενδιάμεση και κατά την τελική πληρωμή) υποχρέωσης της 

προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, για την καταβολή των 
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ενισχύσεων στους δικαιούχους (άρθρο 242, Ν. 4072/ΦΕΚ 86/Α/11.4.2012, 

Εγκύκλιος από ΓΛΚ/Δ16). 

ii. Εκδόθηκε η εγκύκλιος για την υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής και 

φορολογικής ενημερότητας των αναδόχων. 

8. Χρηματοδότηση μη επιλέξιμου ΦΠΑ : 

i. Ψηφίστηκε διάταξη με την οποία λαμβάνεται μέριμνα για την ολοκλήρωση των 

έργων (έργα ύδρευσης – αποχέτευσης) που υλοποιούν, ως δικαιούχοι, το 

Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, οι ΟΤΑ κλπ στις περιπτώσεις μη επιλεξιμότητας για 

συγχρηματοδότηση του ΦΠΑ. Με τη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης 

από το ΠΔΕ του συνόλου της δαπάνης για το έργο, συμπεριλαμβανομένου και 

του ΦΠΑ (άρθρο 242 ν. 4072/2012) 

ii. Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ 26931/ ΕΥΘΥ 580/ 14.6.2012 (ΦΕΚ 

1968 Β/18.6.2012) «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε 

συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 – 2013» και προετοιμάζεται η 

σχετική εγκύκλιος προς τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης για τις απαιτούμενες 

ενέργειες. 

iii. Εκδόθηκαν οδηγίες προς τους φορείς διαχείρισης σχετικές με τη χρηματοδότηση 

του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 

(38140/ΕΥΘΥ 760/4.9.2012).  

9. Προκαταβολές σε συγχρηματοδοτούμενα έργα:  

i. Ψηφίστηκε διάταξη με την οποία (άρθρο 242 του ν. 4072/2012) προβλέπεται ότι, 

στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις 

υποχρεωτικά περιλαμβάνεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. 

ii. Σε υπό ψήφιση νομοσχέδιο περιλαμβάνεται διάταξη για τις εν εξελίξει 

συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις έργων που έχουν προκηρυχθεί χωρίς 

πρόβλεψη χορήγησης προκαταβολής στη διακήρυξη ή με πρόβλεψη 

προκαταβολής μικρότερης του δέκα τοις εκατό (10%), σύμφωνα με την οποία 

παρέχεται η δυνατότητα λήψης προκαταβολής από τους αναδόχους, έναντι 

ισόποσης εγγυητικής προκαταβολής. Η ρύθμιση θα δώσει ανάσα 

χρηματοδότησης με σκοπό την άμεση προώθηση της εκτέλεσης των έργων. Η 

διάταξη αυτή αφορά και τα συγχρηματοδοτούμενα έργα που ανατίθενται από τους 

ΟΤΑ α΄βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα. 

 

ΝΕΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

1. Προωθούνται αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης πιστώσεων του ΠΔΕ, μειώνοντας τον 

αριθμό των απαιτούμενων υπογραφών. Το ΥΠΑΑΥΜΔ θα εγκρίνει στην αρχή κάθε έτους 

τις πιστώσεις για κάθε Περιφέρεια και κάθε Υπουργείο, τα οποία στη συνέχεια θα έχουν 

την ευθύνη της διαχείρισης. 
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2. Λαμβάνονται μέτρα για τον περιορισμό των καθυστερήσεων που δημιουργούν οι 

πολυπληθείς προσφυγές των υποψηφίων αναδόχων κατά την εξέλιξη των διαγωνισμών. 

Εξετάζεται η θέσπιση υποχρέωσης καταβολής παραβόλου εκ μέρους όσων προσβάλουν 

τον εκάστοτε διαγωνισμό. 

3. Γίνεται επαναξιολόγηση του θεσμού του «υπολόγου» με βάση τις δυνατότητες 

απλοποίησης, ταχύτητας και διαφάνειας που προσφέρουν οι σύγχρονες μέθοδοι 

πληρωμών και ιδιαίτερα οι ηλεκτρονικές πληρωμές. 

4. Προωθείται η ηλεκτρονική υπογραφή στα έγγραφα που αφορούν ζητήματα του ΕΣΠΑ. 

B. Ετήσια Έκθεση Αρχής Ελέγχου 

Σε ότι αφορά στη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών που πιστοποιήθηκαν στην ΕΕ 

για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα εντός του 2012 σημειώνεται ότι: Σύμφωνα με την ετήσια 

Έκθεση Ελέγχου της Αρχής Ελέγχου (Ε.Δ.Ε.Λ.) για την περίοδο από 01.07.2011 έως 

30.06.2012, που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 

1στ) του Καν. (ΕΚ) 1083/06 «...το κοινό σύστημα (σημ. Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) 

κρίνεται ότι λειτουργεί αποτελεσματικά ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις που ορίζονται στα 

άρθρα 58 έως 62 του Καν. (ΕΚ) 1083/06 του Συμβουλίου και στο τμήμα 3 του Καν. (ΕΚ) 

1828/06 της Επιτροπής, παρέχοντας εύλογη βεβαιότητα ως προς την ορθότητα των 

καταστάσεων δαπανών που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή και κατά συνέπεια ως προς τη 

νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων». 

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στους ελέγχους συστήματος των φορέων διαχείρισης και 

πιστοποίησης συμπεραίνεται ότι: «...πλην δύο περιπτώσεων, διαπιστώθηκε ικανοποιητική 

ανταπόκριση στις θεμελιώδεις απαιτήσεις και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης του 

επιπέδου λειτουργίας των φορέα που ελέγχθηκαν, με τα όποια ευρήματα να υποδεικνύουν 

την ανάγκη ορισμένων βελτιώσεων σε επιμέρους τομείς της διαχειριστικής ευθύνης 

ορισμένων φορέων (βαθμός 2 ή 1). Για τους δύο (2) φορείς που ελέγχθηκαν για τους 

οποίους αρχικά διαπιστώθηκε ότι λειτουργούν μερικώς και ότι απαιτούνται ουσιαστικές 

βελτιώσεις, στο πλαίσιο σύνταξης της... ΕΕΕ (σημ. Ετήσιας Έκθεσης Ελέγχου), κρίθηκε ότι 

το σύνολο των μέτρων...αποτελούν μεταγενέστερα βελτιωτικά στοιχεία (mitigating factors) 

που επιτρέπουν και δικαιολογούν τη βελτίωση της βαθμολογίας τους». 

Σε ότι αφορά δε στους δειγματοληπτικούς ελέγχους πράξεων (τυχαίο δείγμα το οποίο αφορά 

όμως τα ΕΠ του ΕΣΠΑ δεδομένου ότι έχουν κοινό ΣΔΕ), προκύπτει ότι «...το συνολικό 

προβληθέν σφάλμα/ total projected error υπολογίζεται σε 4,95%% δηλαδή σημαντικά 

μεγαλύτερο του ορίου σημαντικότητας του 2%, όμως η συνακόλουθη ποιοτική και ποσοτική 

ανάλυση του οδήγησε στο χαρακτηρισμό αυτού ως τυχαίο». Περαιτέρω δε η Αρχή Ελέγχου, 

«...προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργίας του ΣΔΕ και ταυτόχρονα να 

περιοριστεί ο υπολειπόμενος κίνδυνος (residual risk) σε ποσοστό μικρότερο του 2%, 
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προχώρησε στη λήψη του πλέον αυστηρού μέτρου, δηλαδή της επιβολής κατά προβολή 

δημοσιονομικής διόρθωσης ποσοστού 2,96% σε όλο τον ανέλεγκτο πληθυσμό του έτους 

αναφοράς, σύμφωνα με τα τυχαία σφάλματα που εντοπίσθηκαν στο ελεγχθέν δείγμα της. 

Επιπροσθέτως «...πέραν του ότι απευθύνει τις κατάλληλες συστάσεις και επιβάλει τις κατά 

περίπτωση δέουσες δημοσιονομικές διορθώσεις, αποφάσισε να χαρακτηρίσει τα χαμηλής 

συχνότητας εμφάνισης ευρήματα που εντοπίστηκαν ως σημεία κινδύνου προς περαιτέρω 

διερεύνηση στους ελέγχους της επόμενης ελεγκτικής περιόδου». 

Ειδικότερα σε ότι αφορά στους ελέγχους που διενεργήθηκαν στα έργα του ΕΠ-ΕΠ, οι 

συστάσεις της Αρχής Ελέγχου στην πλειοψηφία τους αφορούσαν τυπικού χαρακτήρα 

ευρήματα. Εξαίρεση αποτέλεσε το Υποέργο 2 «Κατασκευή Λ.Ε.Α. στις σήραγγες Τ1, Τ2, Τ3» 

της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 371534 «Ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του έργου: 

Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του 

έργου «Αυτοκινητόδρομος Μαλιακός - Κλειδί»» στο οποίο η διόρθωση ύψους 10% που είχε 

επιβάλει η ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ, λόγω ελλείψεων στην τήρηση των κανόνων σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων, δεν κρίθηκε επαρκής από την Ε.Δ.Ε.Λ η οποία προχώρησε σε επιπλέον 

διόρθωση ύψους 15% ώστε το συνολικό ποσοστό διόρθωσης να φθάσει στο 25%. Η 

συμμόρφωση στις συστάσεις τόσο της ΕΥΔ/ ΕΠ-ΕΠ και της ΕΔΑ Μεταφορών όσο και των 

φορέων παρακολουθείται. 

Στη βάση των παραπάνω, ήτοι της αξιολόγησης της συμμόρφωσης των φορέων διαχείρισης 

στις συστάσεις που απεύθυνε η Αρχή Ελέγχου εντός της ορισθείσας προθεσμίας, των 

επιμέρους δημοσιονομικών διορθώσεων που επιβλήθηκαν αλλά και της αξιολόγησης των 

θεμάτων που προσδιορίζονταν στην Ετήσια Έκθεσή της για έτος 2012 η Αρχή Ελέγχου 

διατύπωσε γνώμη χωρίς επιφύλαξη για το ΕΠ-ΕΠ όπως και για τα υπόλοιπα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα του ΕΣΠΑ. 

 

2.4 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   

2.4.1 Αλλαγές στο γενικό πλαίσιο υλοποίησης των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 

Το 2012 συνεχίστηκε η πορεία μετασχηματισμού και διόρθωσης των εσωτερικών και 

εξωτερικών ανισορροπιών της Ελληνικής οικονομίας, που είναι απόρροια κυρίως της 

συσσώρευσης χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων και των δυσκολιών δημοσιονομικής 

προσαρμογής της χώρας.  

Οι μακροοικονομικές εξελίξεις το 2012 ήταν δυσμενέστερες των προβλέψεων που είχαν γίνει 

τους πρώτους μήνες του 2012. Η ΕΛΣΤΑΤ εκτιμά (12 Μαρτίου 2013) ότι το 2012 το ΑΕΠ 
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μειώθηκε κατά 6,4%. Σε ονομαστικά μεγέθη, το ΑΕΠ ανήλθε πέρυσι σε 193,7 δισ. ευρώ 

έναντι 208,5 δισ. ευρώ το 2011, καταγράφοντας μείωση κατά 7,1%. Η μείωση κλιμακώθηκε 

από 6,7% το Α΄ τρίμηνο, 6,4% το Β΄ τρίμηνο, 6,7% το Γ΄ τρίμηνο και 6.0% το Δ’ τρίμηνο.  

Σημειώνεται ότι, το 2012 η ύφεση στη χώρα ανήλθε σε 7,1%, μετά από μείωση κατά 6,9% το 

2011 και 3,5% το 2010, ενώ για το τρέχον έτος το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά μείωση του 

ΑΕΠ κατά 4,5%. Οι βασικές αιτίες για την ύφεση στην ελληνική οικονομία είναι η μεγάλη 

πτώση στις επενδύσεις και η συρρίκνωση της κατανάλωσης, λόγω της συνεχιζόμενης 

σφιχτής δημοσιονομικής πολιτικής. 

Βάσει της Έκθεσης του Διοικητή της ΤτΕ για το 2012 (προσωρινά στοιχεία, Φεβρουάριος 

2013), το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης (ΓΚ) κυμάνθηκε στο -6,6% του ΑΕΠ, το δημόσιο 

χρέος διαμορφώθηκε σε περίπου 161% του ΑΕΠ, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών διαμορφώθηκε στο 2,9% του ΑΕΠ και η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση 

επιδεινώθηκε κατά 112,8% του ΑΕΠ.  

Μέσω του τριετούς Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, που υιοθετήθηκε το Μάιο του 

2010 σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επιχειρείται η αντιστροφή αυτών των ανισορροπιών ώστε 

να τεθεί η οικονομία σε μία διατηρήσιμη πορεία ανάπτυξης. Η εφαρμογή του προγράμματος 

αυτού βασίστηκε α) σε μία εμπροσθοβαρή πολιτική δημοσιονομικής προσαρμογής ώστε να 

μειωθεί το έλλειμμα και να καταστεί το χρέος διατηρήσιμο, β) σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά 

εργασίας, την αγορά προϊόντων και το επιχειρηματικό περιβάλλον ώστε να βελτιωθεί η 

ανταγωνιστικότητα, γ) στη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που θα βασίζεται στις 

παραγωγικές επενδύσεις και τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.  

Σύμφωνα με την Έκθεση του Διοικητή της ΤτΕ, το πρόγραμμα προσαρμογής στοχεύει στη 

δημοσιονομική εξυγίανση και, μέσω διαρθρωτικών αλλαγών, στην ανασύνταξη του 

παραγωγικού δυναμικού πάνω σε νέες βάσεις, σύμφωνα με ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο. 

Κύριο χαρακτηριστικό αυτού του προτύπου είναι η ενδυνάμωση της εξωστρέφειας της 

ελληνικής οικονομίας. Η κυριότερη προϋπόθεση είναι η συνέχιση της εφαρμογής του 

προγράμματος προσαρμογής. Παράλληλα όμως με τη συνεπή εφαρμογή των μέτρων 

δημοσιονομικής προσαρμογής που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί, πρέπει τώρα να καλυφθούν με 

ταχείς ρυθμούς τα κενά στους τομείς εκείνους όπου έχουν υπάρξει καθυστερήσεις στο 

παρελθόν, όπως οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα και στις αγορές, οι 

αποκρατικοποιήσεις και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς την 

επιχειρηματικότητα. 
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Στις παρούσες συνθήκες χαμηλής επενδυτικής δραστηριότητας και ανεπαρκούς 

ρευστότητας, οι κοινοτικοί πόροι μπορούν να καλύψουν σοβαρά κενά στη χρηματοδότηση 

επενδύσεων, εφόσον αξιοποιηθούν αποτελεσματικά.  

Μέχρι σήμερα οι κοινοτικοί πόροι είχαν μεν θετική συνεισφορά, πλην όμως η διαχείρισή τους 

δεν είχε το μέγιστο αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Γι' αυτό ακριβώς, στις νέες συνθήκες η ένταξη 

της χρήσης των κοινοτικών πόρων σε μια εθνική στρατηγική θα ενισχύσει τους αναγκαίους 

μετασχηματισμούς που οδηγούν σε ένα νέο, υγιές παραγωγικό πρότυπο. Η πιθανή 

απλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης των πόρων του ΕΣΠΑ, θα επιταχύνει την 

απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων εφόσον εξαλειφθούν όσες χρονοβόρες 

γραφειοκρατικές διαδικασίες υφίστανται ακόμη.  

2.4.2 Αλλαγές στο ειδικότερο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ-ΕΠ  

Η σημαντικότερη επίδραση της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας στο 

προγραμματισμό και την πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση 

της Προσπελασιμότητας» (ΕΠ-ΕΠ) ήταν η διατήρηση της σοβαρά μειωμένης ρευστότητας 

της αγοράς και οι επιπτώσεις της στον κατασκευαστικό κλάδο.  

Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του κατασκευαστικού κλάδου υποχώρησε περαιτέρω το 

2012 (κατά 15,1% το εννεάμηνο), επί έκτο κατά σειρά έτος, και το επίπεδό της 

διαμορφώθηκε περίπου στο 1/4 του αντίστοιχου μεγέθους του 2006, έτος κατά το οποίο είχε 

μεγιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία του κλάδου. Το τελευταίο τρίμηνο του 2012 η 

δραστηριότητα του κλάδου συνέχισε να υποχωρεί, όπως καταγράφουν οι σχετικοί δείκτες 

συγκυρίας ΙΟΒΕ / Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον όγκο εργασιών. Η εξέλιξη του τελευταίου 

τριμήνου προήλθε κυρίως από την περιορισμένη δραστηριότητα στα δημόσια έργα. 

Οι σοβαρές μειώσεις στον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είχαν 

ως αποτέλεσμα την κατά απόλυτη προτεραιότητα καταβολή μόνο της επιλέξιμης δημόσιας 

δαπάνης των εν εξελίξει έργων του, και την εξαιρετικά περιορισμένη δυνατότητα καταβολής 

των λοιπών απαιτούμενων αμιγώς εθνικών πόρων, για τα ενταγμένα συγχρηματοδοτούμενα 

έργα υποδομών μεταφορών του ΕΠ-ΕΠ.  

Παράλληλα, οι τράπεζες, για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο δανεισμού, περιόρισαν 

οριζόντια τα δάνειά τους σε όλους τους κλάδους της οικονομίας συμπεριλαμβανομένου και 

του τεχνικού κλάδου, σε μια περίοδο όπου οι τεχνικές εταιρείες κατασκευής των 

συγχρηματοδοτούμενων έργων καλούνται να προκαταβάλουν σημαντικά ποσά στους 

προμηθευτές των υλικών κατασκευής των έργων και στη συνέχεια να πληρώνουν τους 

εργαζόμενους στην υλοποίηση των έργων. Έτσι, οι ανάδοχοι σημαντικού αριθμού 

συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΠ-ΕΠ αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα 

ρευστότητας κατά την υλοποίηση τους.  
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Το γεγονός είχε ήδη αποτυπωθεί και στην ετήσια έκθεση 2011 με ιδιαίτερη αναφορά στη 

διακοπή χρηματοδότησης από τις δανείστριες τράπεζες για την υλοποίηση τεσσάρων από τις 

πέντε Συμβάσεις Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων, η οποία διατηρήθηκε και εντός του 

2012.  

Τέλος, κάποιες από τις συμβάσεις κατασκευής των συνεχιζόμενων στο ΕΠ-ΕΠ έργων 

υποδομών μεταφορών από το Γ’ ΚΠΣ, που είχαν οδηγηθεί σε διακοπή λόγω της έλλειψης 

ρευστότητας (διάλυση σύμβασης ή έκπτωση αναδόχου), προχώρησαν εντός του 2012 σε 

εκκαθάριση του υλοποιημένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και στη συνέχεια 

επαναδημοπρατήθηκε το υπολειπόμενο προς υλοποίηση αντικείμενο. Η προαναφερόμενη 

διαδικασία είχε ως επίπτωση σημαντικές καθυστερήσεις έναντι του αρχικού 

προγραμματισμού του ΕΠ-ΕΠ για αυτά τα έργα. Επισημαίνεται ότι, εξαιτίας της 

επαναδημοπράτησής τους, το συνολικό επιλέξιμο κόστος αυτών των συνεχιζόμενων έργων 

εμφανίζεται πλέον αυξημένο έναντι του αρχικά προγραμματισμένου, δεδομένου ότι δεν 

περιλαμβάνει πλέον τις σημαντικές εκπτώσεις των αρχικών αναδόχων.  

 

2.5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  ΤΟ ΑΡΘΡΟ 57 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 

ΑΡΙΘ. 1083/2006  

Κατά το έτος 2012 δεν υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες εντοπίστηκε σημαντική 

τροποποίηση σύμφωνα με το Άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.  

 

2.6 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ  

Σύμφωνα με το Ν. 3614/2007 Κεφάλαιο Β’ Άρθρο 10 «Θέματα Συντονισμού», ο συντονισμός 

μεταξύ των ΕΠ του ΕΣΠΑ και των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) 

ασκείται  από την Εθνική Αρχή Συντονισμού και τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 

(ΕΠΑΛ) σε συνεργασία με αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές. 

Ο συντονισμός ασκείται μέσω μηχανισμού προώθησης της συμπληρωματικότητας των 

δράσεων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς χάραξης της πολιτικής, χωρικά (περιοχή 

παρέμβασης) και θεματικά (τομέας παρέμβασης), που λειτουργεί σε επίπεδο α) 

προγραμματισμού (εξειδίκευση κατευθύνσεων), β) παρακολούθησης υλοποίησης 

(διαχειριστικές αρχές - τήρηση κατευθύνσεων) και γ) επανεξέταση στρατηγικής (εθνική αρχή 

συντονισμού και διαχειριστική αρχή του ΠΑΑ). 
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2.7 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

2.7.1 Ποιοτική Ανάλυση της προόδου του Προγράμματος 

Η επίτευξη της προόδου υλοποίησης του Προγράμματος έως 31/12/2012, παρουσιάζεται 

ανωτέρω σε επίπεδο Προγράμματος και αναλυτικότερα σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας 

στο κεφάλαιο 2.1, ενώ αναλυτική αναφορά της προόδου ανά έργο παρουσιάζεται στη 

συνέχεια στο κεφάλαιο 4 της παρούσας.  

Προκειμένου να αξιολογηθεί ποιοτικά η πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος 

παρατίθενται στη συνέχεια δύο διαγράμματα τα οποία αποτυπώνουν συνολικά την εξέλιξη 

του έως 31/12/2012:  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

(Ποσοστά επί της Συγχρηματοδοτούμενης Δ.Δ.)
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Ποσοστά επί της Συγχρηματοδοτούμενης Δ.Δ. 
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω διαγράμματα, η πρόοδος του ΕΠ-ΕΠ μέχρι 31/12/2012 θεωρείται 

ικανοποιητική.  

Πιο συγκεκριμένα: 

Ενεργοποίηση Προγράμματος:  

Έχουν εκδοθεί προσκλήσεις για όλους τους Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος, οι 

οποίες υπερκαλύπτουν τη διαθέσιμη από το ΕΠ-ΕΠ συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 

του, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά την 1η αναθεώρηση του. Όπως προαναφέρθηκε, η 

συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 4.395,7 εκ. € 

(100,98% της συγχρ/νης Δ.Δ. του ΕΠ-ΕΠ).  

Ένταξη Έργων:  

Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 

5.220 εκ. €, η οποία υπερβαίνει κατά 19,91% τη συνολική διαθέσιμη συγχρηματοδοτούμενη 

Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος.  

Έως 31/12/2012 δόθηκε προτεραιότητα:  

(α) Στην ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών για την ένταξη στο ΕΠ-ΕΠ των 

υπολειπόμενων συνεχιζόμενων έργων από το Γ’ ΚΠΣ, των οποίων η διάκριση 

οικονομικού και φυσικού αντικείμενου μεταξύ των δύο προγραμματικών περιόδων 

ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του «κλεισίματος» των αντίστοιχων προγραμμάτων 

υποδομών μεταφορών του Γ’ ΚΠΣ (ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και ΕΠ-ΣΑΑΣ).  
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 Έτσι, έχουν ενταχθεί συνολικά 24 συνεχιζόμενα έργα, των οποίων η 

συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ένταξης αντιστοιχεί στο 68,99% της 

συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης του ΕΠ-ΕΠ (ή στο 57,54% των συνολικών 

εντάξεων του Προγράμματος).   

 Απομένει προς ένταξη εντός του 2013 το συνεχιζόμενο έργο από το Γ’ ΚΠΣ: 

 τμήμα του Πετάλου Μαλιακού ΠΑΘΕ: «Τμήμα κοίτη Σπερχειού – τέλος Α/Κ 

Ροδίτσας», αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ 

(β) Στην ένταξη 39 νέων ώριμων έργων, που εμπίπτουν στη στοχοθεσία του 

Προγράμματος, των οποίων η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ένταξης, 

αντιστοιχεί στο 49,59% της συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης του ΕΠ-ΕΠ (ή 

στο 41,35% των συνολικών εντάξεων του Προγράμματος. 

(γ) Στην ένταξη 66 έργων Τεχνικής Βοήθειας των Δικαιούχων του Προγράμματος, των 

οποίων η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ένταξης αντιστοιχεί στο 1,33% της 

συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης του ΕΠ-ΕΠ (ή στο 1,11% των συνολικών 

εντάξεων του Προγράμματος). 

Ανάληψη Νομικών Δεσμεύσεων:  

Οι Νομικές Δεσμεύσεις των έργων του Προγράμματος ανέρχονται σε 3,852 εκ. € που 

αντιστοιχεί στο 88,5% της συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος.  

Έχουν ενταχθεί, όπως προαναφέρθηκε, όλα τα συνεχιζόμενα από το Γ’ ΚΠΣ έργα του 

Προγράμματος, πλην ενός, τα οποία είχαν ήδη σημαντικό αριθμό και προϋπολογισμό 

συμβασιοποιημένων υποέργων κατά την ένταξή στους, καθώς και κάποια προς 

δημοπράτηση υποέργα, που στην πλειονότητά τους έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί.  

Έτσι, οι νομικές δεσμεύσεις των συνεχιζόμενων έργων αντιστοιχούν στο 60,7% της 

συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης του ΕΠ-ΕΠ (και στο 68,6% των νομικών 

δεσμεύσεων του Προγράμματος μέχρι 31/12/2012).  

Οι νομικές δεσμεύσεις των νέων έργων αντιστοιχούν στο 27% της συγχρηματοδοτούμενης 

Δημόσιας Δαπάνης του ΕΠ-ΕΠ (και στο 30,5% των νομικών δεσμεύσεων του Προγράμματος 

μέχρι 31/12/2012).   

Τέλος οι νομικές δεσμεύσεις των έργων Τεχνικής Βοήθειας των Δικαιούχων του 

Προγράμματος αντιστοιχούν στο 0,8% της συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης του 

ΕΠ-ΕΠ (και στο 0,9% των νομικών δεσμεύσεων του Προγράμματος μέχρι 31/12/2012).   
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Σε κάθε περίπτωση, η ανάληψη των Νομικών Δεσμεύσεων του ΕΠ-ΕΠ έως 31/12/2012 

αυξήθηκε κατά 21,3% της συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος σε 

σχέση με την αντίστοιχη αναφορά έως 31/12/2011, λόγω: 

 της ολοκλήρωσης σημαντικών διαγωνιστικών διαδικασιών νέων έργων (όπως τα 

έργα του ΜΕΤΡΟ Χαϊδάρι – Πειραιάς, της κατασκευής οδικής σύνδεσης της περιοχής 

Ακτίου με το δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου και το έργο του κάθετου άξονα 50 της 

Εγνατίας Οδού «Κοζάνη –Φλώρινα-Νίκη» Τμήμα «Φλώρινα – Νίκη»).  

 της ένταξης κάποιων έργων με ήδη συμβασιοποιημένα υποέργα (κυρίως τα 

προερχόμενα από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ έργα της κατασκευής της νέας διπλής 

σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Διακοπτό – Ροδοδάφνη και της προμήθειας 

συρμών για τις επεκτάσεις του ΜΕΤΡΟ, καθώς και κάποια συνεχιζόμενα έργα από το 

Γ’ ΚΠΣ, όπως το έργο ολοκλήρωσης της κατασκευής του τμήματος Γορίτσα – Αγριά 

της παράκαμψης Βόλου και των συνδετηρίων οδών αυτής και το έργο 

αποπεράτωσης της σηματοδότησης τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών του 

σιδηροδρομικού Άξονα ΠΑΘΕ/Π).  

Απορρόφηση Προγράμματος:  

Οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ μέχρι 31/12/2012 είναι 2.148 εκατ. 

€. Εξ αυτών, τα 2.055,4 εκατ. € έχουν συμπεριληφθεί σε αιτήματα πληρωμής προς 

συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. και αντιστοιχούν στο 47,22% της συγχρηματοδοτούμενης 

Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος.  

Η απορρόφηση του Προγράμματος παρουσιάζει κάποια υστέρηση, η οποία οφείλεται 

κυρίως: 

(α) Στις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός τομέας και πιο 

συγκεκριμένα οι ανάδοχοι των έργων του ΕΠ-ΕΠ, λόγω της οικονομικής κρίσης 

(δυσχερής χρηματοδότηση από Τράπεζες, καθυστερήσεις πληρωμών υποχρεώσεων 

Ελ. Δημοσίου, κλπ), που έχουν σαν αποτέλεσμα ή την υλοποίηση των έργων με 

αργούς ρυθμούς, ή την έκπτωση κάποιων αναδόχων, ή τη διάλυση των συμβάσεων 

σημαντικών υποέργων, που πρέπει να επαναδημοπρατηθούν για να ξαναξεκινήσουν 

και να έχουν επιλέξιμες δαπάνες. 

(β) Στην εξαιρετικά περιορισμένη διαθεσιμότητα εθνικών πόρων, όπου αυτοί απαιτούνται 

για μη επιλέξιμες δαπάνες των συγχρηματοδοτούμενων έργων (μη επιλέξιμες 

απαλλοτριώσεις, συμπληρωματικές συμβάσεις, ρήτρες συμβάσεων παραχώρησης, 

κλπ), οι οποίες προαπαιτούνται σε ορισμένες περιπτώσεις για να συνεχιστεί 

απρόσκοπτα και η υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων των έργων. 
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(γ) Στη μη συμβασιοποίηση μέχρι την ημερομηνία αναφοράς (31/12/2012) περίπου του 

26% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων, είτε λόγω 

καθυστερήσεων και εμπλοκών στους σχετικούς διαγωνισμούς, είτε λόγω σταδιακής 

ωρίμανσης κάποιων εκ των νέων ενταγμένων έργων έως τη δημοπράτησή τους. 

(δ) Στην προσωρινή διακοπή υλοποίησης των συμβάσεων παραχώρησης 

αυτοκινητοδρόμων και τη μη απόδοση των αρχικά εκτιμώμενων καταβολών των 

αντίστοιχων χρηματοδοτικών συμβολών εντός του 2012. Η εν εξελίξει διαπραγμάτευση 

για την επανεκκίνησή τους αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο τρίμηνο του 2013. 

2.7.2 Εφαρμογή του Κανόνα Αυτόματης Αποδέσμευσης για το ΕΠ-ΕΠ 

Με την 1η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΕΠ, η οποία αφορούσε την τροποποίηση του 

χρηματοδοτικού πίνακα του προγράμματος, το ποσοστό Κοινοτικής Συνδρομής αυξήθηκε σε 

85% σε όλους τους Άξονες Προτεραιότητας, με διατήρηση του συνολικού ποσού Κοινοτικής 

Συνδρομής του Προγράμματος, σε 3.700 εκατ. €.  

Επιπλέον, σύμφωνα με την (EC)1311/2011 τροποποίηση του Καν. 1083/2006 της Ε.Ε., 

επετράπη περαιτέρω εμπροσθοβαρής πληρωμή Κοινοτικής Συνδρομής έως ποσοστού 95% 

(μέχρι την εξάντληση του συνολικού ποσού της Κοινοτικής Συνδρομής του Προγράμματος), 

με υποχρέωση κάλυψης, στη συνέχεια, της χρηματοδότησης του προγράμματος από την 

εθνική πλευρά. 

Σημειώνεται ακόμη ο υπολογισμός της κοινοτικής συμμετοχής για τα Μεγάλα Έργα γίνεται 

μέχρι 31/12/12 με χρήση συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης ίσου με 100%, μέχρις 

εξαντλήσεως της αντιστοιχούσας ανά έργο κοινοτικής συμμετοχής βάσει της Απόφασης 

Ένταξης αυτού. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω σε ότι αφορά τον υπολογισμό της αιτούμενης από την 

Ε. Επιτροπή κοινοτικής συνδρομής, καθώς και τις προκαταβολές που έχουν δοθεί για το ΕΠ-

ΕΠ από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, η εικόνα του Προγράμματος σε ότι αφορά τις 

απαιτήσεις για την εφαρμογή του κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης ν+3/ν+2 για το έτος 

2012 έχουν επιτευχθεί ήδη, τόσο για το ΕΤΠΑ όσο και για το Ταμείο Συνοχής. 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται αθροιστικά η αποδοθείσα κοινοτική συνδρομή 

από την έναρξη του Προγράμματος έως και το τελικό αίτημα πληρωμής του Δεκεμβρίου 2012 

από την Ε.Υ Αρχή Πληρωμής.  
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Πίνακας Κοινοτικής Συνδρομής σε € 

 
ΠΡΟ-

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 
ΕΠ-ΕΠ 

ΕΤΩΝ 2007 
ΚΑΙ 2008 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ 
ΑΠΟΔΟΘΕΙΣΑ 
 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΒΑΣΕΙ 
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΩΣ 
ΤΕΛΟΣ ΕΤΟΥΣ  

2012 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

Ν+2/Ν+3 
ΕΩΣ ΤΟ 

 ΕΤΟΣ 2012 

 1 2 3 = 1+2 4 

ΕΤΠΑ 118.725.000 854.235.809,42 972.960.809 

 

526.860.003 

ΕΧΕΙ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 158.787.065 1.079.995.165,90 1.238.782.231 

 

681.695.636 

ΕΧΕΙ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΕΠ-ΕΠ  
277.512.065 1.934.230.975,32 2.211.743.040 1.208.555.639 

 

 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, ήδη καλύπτεται και σημαντικό μέρος της υποχρέωσης για 

την εφαρμογή του κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης ν+3/ν+2 και για το έτος 2013 για το 

ΕΤΠΑ και για το Ταμείο Συνοχής.  

2.7.3 Επίτευξη Στόχων Μνημονίου 

Με βάση την προσφυγή της Ελλάδας στο Μηχανισμό Στήριξης και τις ετήσιες απαιτήσεις που 

απορρέουν από αυτήν, ο στόχος απορρόφησης για το 2012, προσδιορίστηκε σε 2.850 εκατ. 

€ κοινοτικής συνδρομής ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής και 880 εκατ. € ΕΚΤ για το σύνολο των 

ΕΠ του ΕΣΠΑ. Η συνεισφορά του ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» στα ανωτέρω 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ (N+2/N+3) 

Απαιτήσεις Ν+3 & Ν+2

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ + ΑΠΟΔΟΘΕΙΣΑ + ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Κ.Σ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ

2.211.743.040

1.208.555.639

3.700.160.864 
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ποσά ανέρχεται σε 275 εκατ. € κοινοτικής συνδρομής ΕΤΠΑ και 375 εκατ. € κοινοτικής 

συνδρομής Ταμείου Συνοχής. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι απορροφήσεως του προγράμματος με βάση 

το τελικό αίτημα πληρωμής του Δεκεμβρίου 2012. 

 

    Ποσά σε εκατ. € 

 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 ΜΝΗΜΟΝΙΟ      
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΕΥΔ/ΕΠ-

ΕΠ ΚΑΙ ΕΔΑΜ 

 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Κ.Σ. 

ΕΤΟΥΣ 2012 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Δ.Δ. 

ΕΤΟΥΣ 2012 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2012 

ΕΤΠΑ 275 395 217,12 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 375 289 351,75 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΠ-ΕΠ 
650 684 568,87 

 

Η μικρή απόκλιση, που καταγράφεται μεταξύ των στόχων του Μνημονίου και των 

απορροφήσεων κοινοτικής συνδρομής που επιτεύθηκαν με βάση το αίτημα πληρωμής 

Δεκεμβρίου, οφείλεται κυρίως στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί 

στη χώρα, το οποίο έχει επηρεάσει την υλοποίηση και κατ’ επέκταση απορρόφηση του ΕΠ-

ΕΠ, όπως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω στο Κεφάλαιο 2.7.1. 

Επιπλέον, εξ’ αιτίας της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης - κατά το τελευταίο εξάμηνο του 

2012 - ένα μεγάλο πλήθος έργων εμφάνισε χαμηλότερη από την προσδοκώμενη 

απορρόφηση λόγω περιορισμένης δυνατότητας των αναδόχων να ανταποκριθούν. 

Μικρή βελτίωση, από την ακόμη δυσμενέστερη εικόνα που θα παρουσιαζόταν, προσέφερε η 

ρύθμιση του Ν. 4072/2012 περί χορήγησης προκαταβολών. 

2.7.4 Εξέλιξη στην υλοποίηση των Συμβάσεων Παραχώρησης 

Αυτοκινητοδρόμων: προβλήματα και ενέργειες αντιμετώπισης 

Ιδιαίτερο βάρος-επίπτωση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της 

Προσπελασιμότητας» έχουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μεγάλα έργα που 

εκτελούνται με Συμβάσεις Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων (ΣΠ).  

Η μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου λόγω των ιδιαίτερων οικονομικών συνθηκών της 

Χώρας, η κατάσταση που επικρατεί στο χρηματοπιστωτικό σύστημα καθώς και η 
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αβεβαιότητα που δημιούργησε το κίνημα πολιτών «δεν πληρώνω», επέφεραν την αναστολή 

από τις Δανείστριες Τράπεζες της χρηματοδότησης σε 4 από τα 5 σε εξέλιξη έργα 

Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων από το τέλος του 2010. Αυτή με τη σειρά της επέφερε και 

διακοπή των κατασκευαστικών εργασιών. 

Η Ελλάδα έχει την περίοδο αυτή κάθε συμφέρον να επιτύχει την επανεκκίνηση των έργων, 

ώστε να τονώσει την Εθνική Οικονομία. Για τον σκοπό αυτό προωθείται η επανεκκίνηση τους 

(reset) των Συμβάσεων Παραχώρησης για να καταστούν βιώσιμες υπό τις νέες συνθήκες και 

να αντιμετωπιστούν δραστικά τα (πολλά) προβλήματα που ενέκυψαν στο παρελθόν αλλά και 

από την αναστολή των εργασιών.  

Μετά τις εκλογές του Ιουνίου 2012 η επανεκκίνηση των τεσσάρων ΣΠ προωθείται 

συστηματικά με τον ορισμό από τον κ. Πρωθυπουργό της Χώρας ενός Διαπραγματευτή, ο 

οποίος με την υποστήριξη Συμβούλων (χρηματο-οικονομικών, νομικών και τεχνικών, που 

προσελήφθηκαν από το ΤΑΙΠΕΔ) διαπραγματεύτηκε τους νέους όρους των ΣΠ με τους 

Παραχωρησιούχους (και τους Κατασκευαστές των έργων) και τις Δανείστριες Τράπεζες. 

Παράλληλα ο Διαπραγματευτής συντονίζει και τις ενέργειες υποστήριξης της ανωτέρω 

διαδικασίας ενώπιον των αρμόδιων Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG.REGIO, 

DG.COMP, DG.MARKET, DG.FIN, κ.α.) και της Βουλής των Ελλήνων (για την επικύρωση με 

νόμο των τροποποιημένων ΣΠ). 

Οι διαπραγματεύσεις με τους Κατασκευαστές (CJV) των υπόψη ΣΠ αφορούν κυρίως: 

o Στις υφιστάμενες απαιτήσεις αποζημίωσης (CJV Claims), λόγω ενός μεγάλου 

αριθμού γεγονότων, από τα οποία υπέστησαν ζημιές, τα οποία θεωρούν ότι όλα είναι 

ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου. 

o Στο (τεχνικό) αντικείμενο (scope) των ΣΠ και σε ενδεχόμενες τροποποιήσεις του 

(βελτιστοποιήσεις, περικοπές κλπ). 

o Στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των κατασκευαστικών εργασιών. 

o Σε πολλά υφιστάμενα (τεχνικά) προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν πριν από την 

επανέναρξη των εργασιών. 

Οι διαπραγματεύσεις με τους Παραχωρησιούχους (CC) των υπόψη ΣΠ αφορούν κυρίως: 

o Στις υφιστάμενες απαιτήσεις αποζημίωσης (CC Claims), λόγω –κυρίως- απωλειών 

εσόδων από γεγονότα τα οποία θεωρούν ότι όλα είναι ευθύνης του Ελληνικού 

Δημοσίου. 

o Στην πολιτική διοδίων που θα εφαρμοστεί και στα ειδικά μέτρα που πρέπει να 

εφαρμοστούν προκειμένου να μετριασθούν οι αντιδράσεις των χρηστών και διάφορα 

άλλα υφιστάμενα προβλήματα. 
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o Στον επαναπροσδιορισμό των «εμπορικών όρων» (IRR, κλπ) των ΣΠ 

o Στην επικαιροποίηση- έλεγχο- αποδοχή νέου Κυκλοφοριακού και Χρηματο-

οικονομικού Μοντέλου 

o Στην νομική τεκμηρίωση (κείμενα) των αναδιαρθρωμένων ΣΠ 

Οι διαπραγματεύσεις με τις Τράπεζες αφορούν κυρίως: 

o Στην εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής δανειοδότησης των ΣΠ (των 

Παραχωρησιούχων), έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της κατασκευής 

των αυτοκινητοδρόμων όπως θα συμφωνηθούν. 

o Στην τροποποίηση των υφιστάμενων χρηματο-οικονομικών εγγυήσεων κλπ. σχετικών 

απαιτήσεων των Δανειστών. 

Οι παραπάνω διαπραγματεύσεις εξελίσσονται υπό ένα εξαιρετικά πιεσμένο 

χρονοδιάγραμμα, στο οποίο προβλέπονται και οι απαραίτητες διαχειριστικές ενέργειες (όπως 

η επικαιροποίηση μελετών κόστους οφέλους, οι τροποποιήσεις αποφάσεων ένταξης 

συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής διακριτοποίησης του φυσικού αντικειμένου τους προς 

συγχρηματοδότηση από πόρους της επόμενης προγραμματικής περιόδου, η κοινοποίηση 

φακέλων κρατικών ενισχύσεων για την Γενική Δ/νση Ανταγωνισμού της Ε.Ε., η υποβολή των 

ΑΕΧΕ) με στόχο την έγκρισή τους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε. (επιδιώκεται μέχρι το 

τέλος του Α’ εξαμήνου 2013), προκειμένου στη συνέχεια να εισαχθούν προς επικύρωση στην 

Βουλή των Ελλήνων. 

2.7.5 Μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της προόδου Εφαρμογής του 

Προγράμματος  

Για τη βελτίωση της προόδου εφαρμογής του Προγράμματος έχουν υλοποιηθεί οι ακόλουθες 

ενέργειες:  

Α. Από τις αρμόδιες εθνικές αρχές: 

 Διαμορφώθηκε, προτάθηκε και ψηφίσθηκε ο  Νόμος 4070/2012, βάσει του οποίου: 

 με τα άρθρα 123 έως 132, επήλθαν ρυθμίσεις-βελτιώσεις στη διαδικασία 

απαλλοτριώσεων (επίσπευση χρόνου) με τις οποίες επιδιώκεται η αντιμετώπιση 

των προβλημάτων των καθυστερήσεων στα Μεγάλα Έργα του Προγράμματος, 

 με το άρθρο 42, δίνεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής και σε έργα των 

οποίων τα Τεύχη Διακήρυξης δεν το προέβλεπαν, ενώ ταυτόχρονα καθιερώνεται 

ως υποχρεωτική η συμπερίληψη χορήγησης προκαταβολής στις  Διακηρύξεις των 

Συγχρηματοδοτούμενων Έργων 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012  ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 

 

 

- 40 - 

Β. Από τις αρμόδιες, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ και 

ΕΔΑΜ: 

1. Υπάρχει άμεση και συνεχής επικοινωνία με τους Δικαιούχους του ΕΠ-ΕΠ, ώστε να 

υπάρχει αλληλοενημέρωση, έγκαιρος εντοπισμός προβλημάτων / αποκλίσεων και 

διερεύνηση δυνατών λύσεων προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανταπόκριση τους στις 

υποχρεώσεις τους.  

2. Έχουν δρομολογηθεί έργα τεχνικής υποστήριξης για τη χρήση συμβούλων που 

παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των έργων. 

3. Συλλέγονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (τρίμηνο) προβλέψεις από τους 

Δικαιούχους για τις εκτιμήσεις απορρόφησης των έργων αρμοδιότητάς τους, με 

σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων από το ΠΔΕ πόρων και την πρόοδο 

υλοποίησής αυτών.  

Στα πλαίσια της αρμοδιότητας για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης από τον 

Κεντρικό Λογαριασμό, η Διαχειριστική Αρχή παρακολουθεί όλα τα στάδια από την 

ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος έως τη χρηματοδότηση των υπολόγων από την 

Τράπεζα της Ελλάδος και παρεμβαίνει για την επιτάχυνση ή απεμπλοκή σε 

συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΕΥΣ της ΓΓΕΑ, Δ/νση Δ11 της ΓΓΔΕ και 

Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων της ΓΓΕΑ). 

4. Για τα 16 έργα προτεραιότητας, αρμοδιότητας Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ε.Π. και τα 9 έργα 

προτεραιότητας, αρμοδιότητας της Ε.Δ.Α.Μ., τηρήθηκε η ανά τρίμηνο καταχώρηση 

στην ειδική εφαρμογή του Ο.Π.Σ., σταδίων προόδου και εμπλοκών για το κάθε έργο. 

5. Η Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ε.Π. συνεργάστηκε με την Ε.Υ./Ο.Π.Σ. και την Ε.Υ.Θ.Υ. στη 

διαμόρφωση εφαρμογής του Ο.Π.Σ. όπου θα καταχωρούνται στοιχεία των 

απαλλοτριώσεων των έργων του Ε.Σ.Π.Α. Κατά την πιλοτική λειτουργία της 

εφαρμογής, καταχωρήθηκαν τα πλήρη στοιχεία απαλλοτριώσεων για 4 έργα του 

Ε.Π.-Ε.Π. 

2.7.6 Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του  Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» (Επ.Πα), η 

οποία συγκροτήθηκε με την υπ'  αριθ.οικ.644/5-2-2008 (ΦΕΚ 499Β’/20-2-2008) και 

τροποποιήθηκε με την υπ’  αριθμ. 7855/24-11-2008 (ΦΕΚ 2628/Β/24-12-2008) Κοινή 

Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων και  

Οικονομίας και Οικονομικών, συνήλθε σε 4η συνεδρίαση στις 13 Νοεμβρίου 2012 στην 

Αθήνα, μετά την υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ 4268/8-11-2012 Πρόσκληση του Προέδρου 

της, Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων, κου Ευστράτιου Σιμόπουλου. 
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Στη συνεδρίαση παρέστησαν 36 μέλη με δικαίωμα ψήφου και σημειώθηκε απαρτία.  

Οι Αποφάσεις και τα Συμπεράσματα της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ-ΕΠ 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.   

Ειδικότερα η Επιτροπή Παρακολούθησης: 

α) διαπίστωσε την πρόοδο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της 

Προσπελασιμότητας» (ΕΠ-ΕΠ) σε επίπεδο προσκλήσεων, εντάξεων και πληρωμών, που 

όμως πρέπει να ενταθεί περαιτέρω με τη συνεργασία όλων των φορέων που εμπλέκονται 

στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

β) επισήμανε την ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών για την κάλυψη του κανόνα 

ν+3/ν+2 για το έτος 2013, και την επίτευξη του στόχου του Προγράμματος Σταθερότητας 

και Ανάπτυξης.  

γ) επισήμανε ότι η δυνατότητα μεταφοράς έργων προσπελασιμότητας από τα Περιφερειακά 

Προγράμματα στο ΕΠ-ΕΠ θα εξετασθεί υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα 

απαραίτητα κριτήρια ωριμότητας αυτών, ότι συνάδουν με τη στοχοθεσία του 

Προγράμματος και ότι δεν ανατρέπεται ο τρέχον σχεδιασμός του ΕΠ-ΕΠ. 

δ) διαπίστωσε την ανάγκη ενίσχυσης με επιπρόσθετους πόρους των αξόνων της Τεχνικής 

βοήθειας του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την προετοιμασία έργων της επόμενης 

Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. 

ε) διαπίστωσε τον καθοριστικό ρόλο της ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ και της ΕΔΑΜ στη διαχείριση των 

πόρων του ΕΠ-ΕΠ αλλά επισημαίνει και την ανάγκη της περαιτέρω ενίσχυσης του ρόλου 

τους για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος και την υποστήριξη του 

σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Υποδομών Μεταφορών της 

επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.  

Σημειώνεται ότι πέραν της 4ης Συνεδρίασης, η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ-ΕΠ 

ενέκρινε μέσω γραπτής διαδικασίας την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ-ΕΠ για το έτος 

2011 (αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ 2533/28-6-2012 – Παράρτημα ΙΙΙ).   

2.7.7 Θέματα Αξιολόγησης  

Η ανάθεση του έργου της αξιολόγησης του ΕΠ-ΕΠ έχει γίνει με την υπ’ αριθ. 939/31/3/2011 

Απόφαση του Υπουργού ΥπΥΜεΔι με συμφωνία-πλαίσιο.  

Βάσει αυτής υπεγράφησαν οι εξής δύο συμβάσεις εντός του 2011:  

 1η επιμέρους σύμβαση της συμφωνίας πλαίσιο με τίτλο «Μεθοδολογία της 

Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της 
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Προσπελασιμότητας» - Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 2011 

(Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης) – Έκθεση Αξιολόγησης για την υποβολή πρότασης 

αναθεώρησης του Προγράμματος (συμπεριλαμβανομένου και του σχετικού τεύχους 

πρότασης αναθεωρημένου ΕΠ-ΕΠ)», την 1/9/2011.  

 2η επιμέρους σύμβαση της συμφωνίας πλαίσιο με τίτλο «Έκθεση ανάλυσης της 

σημαντικής απόκλισης από τους αρχικούς στόχους του Προγράμματος (ongoing 

Αξιολόγηση) – Ειδικές Αναφορές Αξιολόγησης του Προγράμματος», την 26/9/2011.  

Τον Σεπτέμβριο του 2012 η 1η επιμέρους σύμβαση τροποποιήθηκε ώστε να παραταθεί η 

διάρκειά της έως 31/01/2013, και να διαγραφεί η εργασία Γ: «Έκθεση Αξιολόγησης για την 

υποβολή πρότασης αναθεώρησης του Προγράμματος (συμπεριλαμβανομένου και του 

σχετικού τεύχους πρότασης αναθεωρημένου ΕΠ-ΕΠ)», ώστε η εργασία αυτή να υλοποιηθεί 

σε χρόνο που θα συνάδει με την εξέλιξη της υλοποίησης του Προγράμματος και με τον 

χρονοπρογραμματισμό που θα τεθεί συνολικά από την ΕΥΣΣΑΑΠ. 

Τον Δεκέμβριο του 2012, ο Ανάδοχος Σύμβουλος Αξιολόγησης του ΕΠ-ΕΠ κατέθεσε στο 

πλαίσιο της 1ης επιμέρους σύμβασης, την Έκθεση Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του ΕΠ-ΕΠ και 

την Επιτελική Σύνοψή της στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, η οποία βασίσθηκε σε στοιχεία 

αναφοράς του Προγράμματος έως 30/6/2012.  

Τα κύρια ευρήματα και συμπεράσματα της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης κατά το χρόνο 

υποβολής της και σύμφωνα με τα στοιχεία με ημερομηνία αναφοράς 30/6/2012, έχουν ως 

εξής:  

 Το περιβάλλον υλοποίησης του ΕΠ-ΕΠ έχει διαφοροποιηθεί ριζικά σε σχέση με την 

περίοδο κατάρτισής του, ωστόσο αυτό δεν επηρεάζει ιδιαίτερα τη στόχευση και τις 

ανάγκες που το Πρόγραμμα καλείται να καλύψει, οι οποίες παραμένουν και υπό τις 

νέες οικονομικές συνθήκες σε υψηλό βαθμό ανελαστικές και αφορούν σε ικανό 

ποσοστό ανειλημμένες υποχρεώσεις, μεταξύ άλλων και ως προς τα Διευρωπαϊκά 

Δίκτυα Μεταφορών.  

 Η αρχική συνάφεια του ΕΠ-ΕΠ με το ΕΣΠΑ δεν διαφοροποιείται σημαντικά και η 

στρατηγική του ΕΠ-ΕΠ ευθυγραμμίζεται με την αναπτυξιακή στρατηγική του ΕΣΠΑ. 

Το ΕΠ-ΕΠ είχε εξαρχής ορθή στόχευση και το μεγαλύτερο μέρος του 

προσανατολίζεται σε έργα που απορρέουν από και εντάσσονται στις ευρωπαϊκές και 

εθνικές τομεακές πολιτικές και προτεραιότητες, συνεπώς δεν προκύπτει ανάγκη 

ουσιαστικών τροποποιήσεων στο πλαίσιο της προσαρμογής σε νέους σχεδιασμούς. 

Η κατανομή των πόρων ήταν ορθή και παρέμεινε ορθή έως τα μέσα του 2011, οπότε 

και έγινε αναθεώρηση του χρηματοδοτικού πίνακα του Προγράμματος. Οι μεταβολές 
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που προέκυψαν δε μετέβαλαν τη συνολική λογική του ΕΠ-ΕΠ, αλλά επέδρασαν στη 

δυνατότητά του να επιτύχει κάποιους από τους στόχους του.  

 Με βάση τα ενταγμένα την 30η Ιουνίου 2012 έργα, υπάρχει διαφοροποίηση των τιμών 

στόχου των Δεικτών Κορμού, που οφείλεται: 

(α) στην αναπροσαρμογή του προς συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ φυσικού 

αντικειμένου μετά την οριστικοποίηση  του φυσικού αντικειμένου που 

ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ,  

(β) στην σταδιακή εξειδίκευση του ΕΠ-ΕΠ κατά τη φάση της υλοποίησής του, που 

έλαβε υπόψη τις αλλαγές στις εξωτερικές συνθήκες υλοποίησης του ΕΠ-ΕΠ και 

στις προτεραιότητες, και τα προβλήματα που εμφανίστηκαν,  

(γ) στην περιρρέουσα οικονομική κρίση και στις ενέργειες που έγιναν για την 

υποστήριξη των ΕΠ του ΕΣΠΑ ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές της 

επιπτώσεις στα Προγράμματα. 

 Υπό το πρίσμα των εξελίξεων στη χώρα κατά τα τελευταία χρόνια αλλά και 

ορισμένων κρίσιμων αβεβαιοτήτων που αφορούν (α) το αποτέλεσμα της 

επανεκκίνησης των Συμβάσεων Παραχώρησης, (β) τη διευθέτηση των 

χρηματοδοτικών θεμάτων στα μεγάλα σιδηροδρομικά έργα του ΠΑΘΕ/Π, (γ) την 

απόφαση για τυχόν μεταφορά έργων από τα ΠΕΠ και κάποια τομεακά ΕΠ στο ΕΠ- 

ΕΠ, και (δ) τη συμβασιοποίηση των νέων ενταγμένων έργων, η επίδοση του ΕΠ-ΕΠ 

στο σύνολό του υποδεικνύει εν γένει καλή συμβατότητα μεταξύ προγραμματισμού και 

υλοποίησης σε επίπεδο Προγράμματος. Υπάρχει υπερδέσμευση πόρων, όμως η 

πρόοδος πραγματοποίησης των έργων του ΕΠ-ΕΠ, με βάση σχετική μεθοδολογία 

αλγορίθμων του Αξιολογητή, είναι γενικά χαμηλή (29,36%). Η εξέλιξη της εκτέλεσης 

του οικονομικού αντικειμένου του ΕΠ-ΕΠ μέχρι 30/6/2012 (πάλι με βάση σχετική 

μεθοδολογία αλγορίθμων του Αξιολογητή) ανήλθε σε 35,57% που κρίνεται  σχετικά 

ικανοποιητική και συμβατή με τα αναμενόμενα.  

 Υπάρχει ανάγκη να επικαιροποιηθούν οι τιμές στόχου του ΕΠ-ΕΠ ώστε να 

αποτυπώνουν με ακρίβεια την αναμενόμενη συμβολή του στους στόχους του ΕΣΠΑ 

όπως αυτή διαμορφώνεται σήμερα. Η επικαιροποίηση θα πρέπει να λάβει υπόψη, 

εκτός από τις τιμές στόχου που προκύπτουν προγραμματικά από τα ενταγμένα έργα, 

και την πρόοδο υλοποίησης και τις προοπτικές ολοκλήρωσης των έργων αυτών εντός 

της Προγραμματικής Περιόδου. Αντίστοιχα, απαιτείται επικαιροποίηση της 

αναμενόμενης συμβολής του ΕΠ-ΕΠ στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων του ΕΣΠΑ. 
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Επιπλέον της Έκθεσης Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του ΕΠ-ΕΠ, στο πλαίσιο της 1ης επιμέρους 

σύμβασης, ο Ανάδοχος Σύμβουλος Αξιολόγησης κατέθεσε το Σεπτέμβριο του 2012 του ΕΠ-

ΕΠ την Έκθεση Αξιολόγησης «Συμβολή στην διαμόρφωση των εκθέσεων αξιολόγησης των 

Περιφερειακών και Τομεακών Προγραμμάτων παρεμβάσεις των οποίων διαχειρίζονται η 

ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ και η ΕΔΑ Μεταφορών ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ)», λαμβάνοντας 

υπόψη στοιχεία με ημερομηνία αναφοράς 30/6/2012. 

Στο πλαίσιο της 2ης επιμέρους σύμβασης, είναι σε συνεχή παρακολούθηση η πορεία 

εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

2.7.8 Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του 

Προγράμματος    

Η παρακολούθηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή των 

Ε.Π. του ΕΣΠΑ προκειμένου να εντοπιστούν εγκαίρως απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις 

και να αναληφθούν τα κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα, αποτελεί υποχρέωση των κρατών – 

μελών όπως προκύπτει από τα ακόλουθα κείμενα: 

 Κανονισμός 1083/2006, άρθρο 47 

 Οδηγία 2001/42, άρθρο 10, ΚΥΑ 107017/2006 

 ΚΥΑ έγκρισης ΣΜΠΕ των Ε.Π.  

Τα βασικά εργαλεία για την περιβαλλοντική παρακολούθηση των Ε.Π. του ΕΣΠΑ, όπως 

προκύπτουν από τα προαναφερόμενα κείμενα είναι τα ακόλουθα : 

 Η Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης:  

 Η Συγκριτική Έκθεση Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης  

 Οι Δείκτες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης.    

Η ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ με την υποστήριξη της ΕΔΑ Μεταφορών συνέταξε και υπέβαλε ως όφειλε το 

Μάιο του 2012: 

 Στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (ΕΥΣΠεΔ) του ΥΠΕΚΑ 

και  

 Στην Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) της ΕΑΣ/Υπ.Αν.Υπ.  

την 4η Έκθεση Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του Ε.Π.-Ε.Π. η οποία αφορούσε το έτος 

20121.  

Στην εν λόγω Έκθεση: 
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 Καταγράφονταν οι δείκτες περιβαλλοντικής παρακολούθησης του Ε.Π.-Ε.Π. οι οποίοι 

αφορούσαν στα ενταγμένα στο Πρόγραμμα έργα έως 31/12/2011 και   

 Εξετάζονταν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά την υλοποίηση του Ε.Π.-Ε.Π. με βάση 

τους αντίστοιχους δείκτες περιβαλλοντικής παρακολούθησης των παραπάνω 

αναφερόμενων έργων οι οποίες στη συνέχεια συσχετίζονταν με τις αναμενόμενες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις όπως καταγράφονται ποιοτικά στην εγκεκριμένη ΣΜΠΕ  του 

Προγράμματος.   

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έκθεσης και με βάση την καταγεγραμμένη πορεία 

υλοποίησης του Προγράμματος έως 31/12/2011 (λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική εικόνα 

των περιβαλλοντικών δεικτών των ενταγμένων έργων του Προγράμματος ανά 

περιβαλλοντική συνιστώσα και Άξονα Προτεραιότητας), δεν παρουσιάζονταν σημαντικές 

αποκλίσεις ως προς τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που καταγράφονται 

στην εγκεκριμένη ΣΜΠΕ του Προγράμματος.    

Σε ότι αφορά στην απόκριση  των προαναφερόμενων αρμοδίων υπηρεσιών σε σχέση με το 

περιεχόμενο 4ης Ετήσιας Έκθεσης Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του Προγράμματος, 

αναφέρεται ότι η ΕΥΣΠεΔ δεν απέστειλε σχετικές απόψεις, ενώ η ΕΥΣΣΑΑΠ με το υπ’ 

αριθ.35040/ΕΥΣΣΑΑΠ 1758/3-8-2012 απέστειλε τα θετικά της σχόλια.   

Η 4η Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης της εφαρμογής του ΕΠ-ΕΠ για το 

έτος 2011 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (www.epep.gr). 

http://www.epep.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ,  

ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ 

ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 

Οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες του ΕΠ-ΕΠ όπως έχουν διαμορφωθεί, είναι σε 

συνάφεια και συμβάλλουν στην προώθηση των στρατηγικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής 

Πολιτικής Μεταφορών (Λευκή Βίβλος), των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων 

Γραμμών για τη Συνοχή της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013 (ΚΣΚΓ) και των ανανεωμένων 

στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, ενώ ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς 

στόχους του  ΕΣΠΑ 2007-2013 και τους στόχους και τις προτεραιότητες της τομεακής 

πολιτικής των Μεταφορών.  

Επίσης, οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες του ΕΠ-ΕΠ βρίσκονται εντός του 

πλαισίου που θέτει η στρατηγική «Ευρώπη 2020», οι αναθεωρημένες Ολοκληρωμένες 

Κατευθυντήριες Γραμμές για την «Ευρώπη 2020» και το Εθνικό Πρόγραμμα 

Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) 2011-2014. 

3.1 Συνεισφορά του ΕΠ-ΕΠ στους στόχους του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 

Η στρατηγική του ΕΠ-ΕΠ ευθυγραμμίζεται με την αναπτυξιακή στρατηγική του ΕΣΠΑ, καθώς 

το σύνολο των Αξόνων Προτεραιότητας του πρώτου συμβάλει στην επίτευξη του Γενικού 

Στόχου 13 : «Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των συναφών 

υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της χώρας» του ΕΣΠΑ. 

Επίσης, ορισμένοι Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος παρουσιάζουν έμμεση 

συνάφεια και με άλλους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ.  

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται έμμεση συνάφεια μεταξύ: 

των Αξόνων Προτεραιότητας Α, Β, Γ, Δ, Ζ, Η, Θ και Ι με τον Γενικό Στόχο 1: «Η 

αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άμεσων Επενδύσεων» του ΕΣΠΑ. 

των Αξόνων Προτεραιότητας Α, Γ, Δ, Ζ, Θ και Ι με τον Γενικό Στόχο 3: «Η 

διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας» του ΕΣΠΑ, κυρίως με την 

έννοια της γεωγραφικής διεύρυνσης των τουριστικών προορισμών και επομένως, της 

ένταξης νέων και αναξιοποίητων πόρων στο τουριστικό προϊόν. 

του Άξονα Προτεραιότητας ΙΒ με τον Γενικό Στόχο 6: «Η ψηφιακή σύγκλιση της 

χώρας με την ενσωμάτωση και τη συστηματική χρήση των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τομείς κοινωνικής και οικονομικής 

δραστηριοποίησης». 
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των Αξόνων Προτεραιότητας Α, Β, Ζ, Η, ΙΑ με τον Γενικό Στόχο 9: «Προώθηση της 

κοινωνικής ενσωμάτωσης» του ΕΣΠΑ. 

του Άξονα Προτεραιότητας Γ με τον Γενικό Στόχο 14: «Ο ασφαλής ενεργειακός 

εφοδιασμός της χώρας με γνώμονα την αειφορία» του ΕΣΠΑ. 

Τέλος, οι Άξονες Προτεραιότητας ΙΑ και ΙΒ έχουν έμμεση συνάφεια με τους Γενικούς Στόχους 

15: «Η αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος» και 16: «Η άσκηση αποτελεσματικής 

περιβαλλοντικής πολιτικής» του ΕΣΠΑ, όπως διατυπώνονται. 

3.2 Συνεισφορά του ΕΠ-ΕΠ στη Στρατηγική της Λισσαβόνας και τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» 

Α) Συνεισφορά στη Στρατηγική της Λισσαβόνας 

Οι Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ) του αρχικά εγκεκριμένου ΕΠ-ΕΠ που 

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας, είναι οι εξής: 

ΚΘΠ 11 - Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 

ΚΘΠ 16 – Σιδηρόδρομοι 

ΚΘΠ 17 - Σιδηρόδρομοι ΤΕΝ-Τ 

ΚΘΠ 21 - Αυτοκινητόδρομοι ΤΕΝ-Τ 

ΚΘΠ 27 – Πολύτροπες Μεταφορές ΤΕΝ-Τ      

ΚΘΠ 29 – Αερολιμένες 

ΚΘΠ 30 - Λιμένες. 

ΚΘΠ 52 – Καθαρές Αστικές Μεταφορές. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της Κοινοτικής Συνδρομής ανά ΚΘΠ 

στο αρχικά εγκεκριμένο Πρόγραμμα, καθώς και η Κοινοτική Συνδρομή των ενταγμένων έως 

31/12/2012 έργων του Προγράμματος. Πέραν των ανωτέρω ΚΘΠ του ΕΠ-ΕΠ που 

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας (γραμμοσκιασμένες γραμμές), στον 

πίνακα αναγράφονται και στοιχεία που αντιστοιχούν στους υπόλοιπους Εθνικούς Στόχους 

του ΕΣΠΑ (ΚΘΠ 22, 23, 25, 53, 85, 86). 
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Αρχική Κοινοτική Συνδρομή και Κοινοτική Συνδρομή Ενταγμένων Έργων ΕΠ-ΕΠ ανά ΚΘΠ 

ΚΘΠ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗ €  

(αρχική 
πρόβλεψη) 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗ € 

(ενταγμένα έργα) 

ΠΡΟΟΔΟΣ 
ΕΝΤΑΞΕΩΝ 

(% ΚΣ ενταγμένων 
έργων / ΚΣ αρχικής 

πρόβλεψης) 

11 
Τεχνολογίες πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών 

32.285.000,00 13.866.938,12 42,95% 

16 Σιδηρόδρομοι 16.500.000,00 
 

0,00% 

17 Σιδηρόδρομοι (ΤΕΝ-Τ) 729.000.000,00 1.056.803.388,06 144,97% 

21 Αυτοκινητόδρομοι (ΤΕΝ-Τ) 1.800.800.000,00 2.200.584.437,24 122,20% 

22 Εθνικές οδοί 343.650.000,00 171.282.628,53 49,84% 

23 Περιφερειακές/τοπικές οδοί 54.650.000,00 117.311.049,98 214,66% 

25 Αστικές μεταφορές 24.500.000,00 42.889.267,17 175,06% 

27 Πολύτροπες Μεταφορές (ΤΕΝ-Τ) 25.000.000,00  0,00% 

29 Αερολιμένες 169.000.000,00 178.684.504,88 105,73% 

30 Λιμένες 105.000.000,00 112.140.020,66 106,80% 

52 Καθαρές Αστικές Μεταφορές. 326.050.000,00 407.195.815,84 124,89% 

53 Πρόληψη κινδύνων 32.950.000,00 86.931.906,76 263,83% 

85 
Προετοιμασία, εφαρμογή 
παρακολούθηση και επιθεώρηση 

20.350.000,00 24.468.024,10 120,24% 

86 
Αξιολόγηση και μελέτες, 
πληροφορίες και επικοινωνία 

20.425.884,00 24.829.826,48 121,56% 

ΣΥΝΟΛΟ 3.700.160.884,00 4.436.987.807,85 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα: 

 Βάσει του αρχικά εγκεκριμένου ΕΠ-ΕΠ, το 86,6% της Κοινοτικής Συνδρομής έχει 

προγραμματιστεί για την υλοποίηση δράσεων που συμβάλουν στην επίτευξη των 

στόχων της Λισσαβόνας. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται από τα ενταγμένα έργα, καθώς 

συμβάλουν με ποσοστό 89,46% στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας. 

 Στην πλειοψηφία των ΚΘΠ που συμβάλλουν στη Στρατηγική της Λισσαβόνας, 

εμφανίζεται ικανοποιητικός ρυθμός ένταξης για όλους τους ΚΘΠ, πλην των ΚΘΠ 16 

«Σιδηρόδρομοι» και 27 «Πολύτροπες Μεταφορές (ΤΕΝ-Τ)», και σε μικρότερο βαθμό 

των ΚΘΠ 22 «Εθνικές Οδοί» και 11 «Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών». 

Β) Συνεισφορά στη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» 

Οι ευρωπαϊκές στρατηγικές και προτεραιότητες έχουν επικαιροποηθεί μέσα από το κείμενο 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020», το οποίο διαδέχθηκε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και έχει 

ως στόχο την έξοδο από την κρίση και την προετοιμασία της οικονομίας της ΕΕ για την 

επόμενη  δεκαετία. Η στρατηγική «Ευρώπη  2020» οικοδομεί πάνω στα επιτεύγματα της 
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Στρατηγικής της Λισσαβόνας ως πλαίσιο εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη και τη 

δημιουργία απασχόλησης και την ανανεώνει, ούτως ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά 

και άμεσα σε νέες προκλήσεις.  

Όπως η προηγούμενη Στρατηγική της Λισαβόνας, η νέα στρατηγική δίδει ιδιαίτερη έμφαση 

σε διάφορες κεντρικές δράσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία. Θέτει 3 συμπληρωματικές 

προτεραιότητες, που στη συνέχεια εξειδικεύει σε 5 στόχους, ενώ παράλληλα προωθεί 7 

εμβληματικές πρωτοβουλίες, για τις οποίες οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές αρχές θα πρέπει να 

συντονίσουν τις προσπάθειές τους για να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα: 

Προτεραιότητες του 
«Ευρώπη 2020» 

Στόχοι του «Ευρώπη 2020» 

1. Έξυπνη ανάπτυξη με 
ανάπτυξη μιας οικονομίας 
που βασίζεται στη γνώση 
και την καινοτομία.  

2. Βιώσιμη ανάπτυξη με 
προώθηση μιας πιο 
αποτελεσματικής στη 
χρησιμοποίηση των 
πόρων, πιο πράσινης 
και πιο ανταγωνιστικής 
οικονομίας.  

3. Ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς με την 
ενίσχυση μιας οικονομίας 
με ψηλό ποσοστό 
απασχόλησης που 
εξασφαλίζει οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική 
συνοχή.  

 

1. Το ποσοστό απασχόλησης του πληθυσμού ηλικίας 20-64 
ετών πρέπει να αυξηθεί από 69% σήμερα σε τουλάχιστον 
75%, μεταξύ άλλων μέσω της μεγαλύτερης συμμετοχής των 
γυναικών, των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και της 
καλύτερης ενσωμάτωσης των μεταναστών στο εργατικό 
δυναμικό.  

2. Στόχος της ΕΕ είναι επί του παρόντος η επένδυση του 3% 
του ΑΕΠ σε Ε&Α. Ο στόχος του 3% διατηρείται και 
παράλληλα προτείνεται να καθοριστεί δείκτης που θα 
αντικατοπτρίζει την ένταση Ε&Α και καινοτομίας.  

3. Μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου 
κατά τουλάχιστον 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 
1990 ή κατά 30%, εάν πληρούνται οι όροι· αύξηση του 
ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 
τελική μας κατανάλωση ενέργειας σε 20% και αύξηση 
κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης.  

4. Μείωση του ποσοστού των ατόμων που εγκαταλείπουν 
πρόωρα τη σχολική εκπαίδευση σε 10% από το σημερινό 
15%, αυξάνοντας παράλληλα το ποσοστό του πληθυσμού 
ηλικίας 30-34 ετών που έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση από 31% σε τουλάχιστον 40% το 2020.  

5. Μείωση του αριθμού των Ευρωπαίων που ζουν κάτω από τα 
εθνικά όρια φτώχειας κατά 25%, βγάζοντας από την 
κατάσταση της φτώχειας πάνω από 20 εκατομμύρια πολίτες.  

Εμβληματικές Πρωτοβουλίες του «Ευρώπη 2020»  

1. Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη  

2. Ένωση Καινοτομίας  

3. Νεολαία σε κίνηση  

4. Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους της  

5. Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης  

6. Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας 

7. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της φτώχειας 

Η νέα στρατηγική απαιτεί τη σύμπραξη και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των 

προγραμμάτων των Κρατών-Μελών και των προγραμμάτων της ΕΕ. Η συνέργεια του ΕΠ-ΕΠ 

με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» αφορά μία από τις 3 προτεραιότητές της, έναν από τους 5 

στόχους και μία από τις 7 εμβληματικές πρωτοβουλίες.  
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Συγκεκριμένα, το ΕΠ - ΕΠ συμβάλλει στην επίτευξη: 

 της Προτεραιότητας «Βιώσιμη ανάπτυξη – με την προώθηση μιας πιο αποτελεσματικής 

στη χρησιμοποίηση των πόρων, πιο πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας», 

 του Στόχου «Μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 

20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 ή κατά 30%, εάν πληρούνται οι όροι· αύξηση 

του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική μας κατανάλωση 

ενέργειας σε 20% και αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης» και 

 της Εμβληματικής Πρωτοβουλίας «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους 
πόρους». 

Σημειώνεται, δε, η έμμεση συνεισφορά του ΕΠ-ΕΠ στην υλοποίηση των στόχων που 

αφορούν τη μείωση της ανεργίας (κατ’ επέκταση και της φτώχειας). Αν και οι μεταφορές δεν 

αφορούν τον πυρήνα αυτών των προτεραιοτήτων, στόχων και πρωτοβουλιών, η συμβολή 

τους είναι δεδομένη, λόγω της συμβολής του κλάδου στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, προκύπτει ότι οι ΚΘΠ 11, 16, 17, 21, 

27, 29, 30, 52 και οι αντίστοιχοι Άξονες Προτεραιότητας που συμβάλλουν στην επίτευξη των 

στόχων της Λισαβόνας συμβάλλουν και στην επίτευξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

Οι Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές (ΟΚΓ) για την ανάπτυξη και την απασχόληση, 

όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», στις οποίες 

συμβάλλει το ΕΠ-ΕΠ είναι, κατά σειρά συνάφειας οι: 5 «Βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

στη χρήση των πόρων και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου» και 4 

«Βελτιστοποίηση της στήριξης για Ε&Α και καινοτομία, ενίσχυση του τριγώνου της γνώσης 

και ενεργοποίηση του δυναμικού της ψηφιακής οικονομίας». Πιο συγκεκριμένα, στην ΟΚΓ 5 

συμβάλλουν κυρίως οι Άξονες Προτεραιότητας Β, Η και ΙΑ και λιγότερο οι Α, Ε, Ζ και ΙΒ, ενώ 

στην ΟΚΓ 4 συμβάλλουν, αν και σε μικρή γενικά κλίμακα, οι Άξονες Προτεραιότητας ΣΤ, Η, 

ΙΒ και ΙΓ. 

Σημειώνεται επίσης ότι η νέα Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές είναι πλήρως συμβατή με τη 

στρατηγική «Ευρώπη 2020» και παρά τις αλλαγές που περιλαμβάνει δεν ανατρέπει τη 

στρατηγική του ΕΠ-ΕΠ. 

3.3 Συνεισφορά του ΕΠ-ΕΠ στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-
2014 

Με γνώμονα τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» αναπτύχθηκε το Εθνικό Πρόγραμμα 

Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) 2011-2014. Το Πρόγραμμα εξειδικεύει σε εθνικό επίπεδο τους 

στόχους που θέτει η στρατηγική «Ευρώπη 2020», λαμβάνοντας υπόψη την 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση της χώρας και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της παρούσας 
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χρονικής περιόδου. Ειδικότερα, στο ΕΠΜ 2011-2014 δίδεται προτεραιότητα σε πέντε τομείς 

όπως προκύπτουν από τους πέντε κυρίαρχους στόχους της ΕΕ, στο πλαίσιο των οποίων 

προτείνονται τα σημαντικότερα μέτρα για την επίτευξη των εθνικών στόχων. Οι τομείς αυτοί 

είναι οι ακόλουθοι: 

1.  Απασχόληση 

2.  Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ) 

3.  Περιβάλλον 

4.  Εκπαίδευση 

5.  Καταπολέμηση της φτώχειας. 

Όσον αφορά την ΕΤΑ, η συμβολή του ΕΠ-ΕΠ αφορά πρωτίστως στον ΚΘΠ 11 

«Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (πρόσβαση, ασφάλεια, δυνατότητα 

λειτουργικής εναλλαγής συστημάτων, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτομία, ηλεκτρονικό 

περιεχόμενο)» και κατ’ επέκταση, στον Άξονα Προτεραιότητας ΙΒ. Επιπρόσθετα, έργα που 

συγχρηματοδοτούνται από άλλους ΚΘΠ και εμφανίζουν έμμεσα συνάφεια με την προώθηση 

της ΕΤΑ καταγράφονται στους Άξονες Προτεραιότητας Β, Δ, ΣΤ, Η, Ι, ΙΑ και ΙΓ του 

Προγράμματος.  

Οι στόχοι που τίθενται στο ΕΠΜ στον τομέα του Περιβάλλοντος και αφορούν στην περίοδο 

2011-14 άπτονται θεμάτων που σχετίζονται με την ενεργειακή εξοικονόμηση και την αύξηση 

της χρήσης εναλλακτικών μορφών ενέργειας, την εισαγωγή βιοκαυσίμων κλπ. Το ΕΠ-ΕΠ 

συμβάλλει στον τομέα αυτό κυρίως μέσω του ΚΘΠ 52 «Προώθηση καθαρών αστικών 

μεταφορών» και κατ’ επέκταση του Άξονα Προτεραιότητας ΙΑ, αλλά και μέσω της 

υλοποίησης έργων που συγχρηματοδοτούνται από άλλους ΚΘΠ και βελτιώνουν την 

προσπελασιμότητα, οι οποίοι αφορούν τους Άξονες Προτεραιότητας Α, Β, Γ, Δ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΒ.  

Σημειώνεται ακόμη, ότι το ΕΠ-ΕΠ συμβάλλει θετικά στην επίτευξη του στόχου στον τομέα της 

Απασχόλησης, κυρίως δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας κατά την υλοποίηση και τη 

λειτουργία των έργων υποδομής και παράλληλα ενισχύοντας έμμεσα την επιχειρηματικότητα. 

Ως εκ τούτου, υπάρχει έμμεση συμβολή στην επίτευξη του στόχου της καταπολέμησης της 

φτώχειας, αν και σε κάθε περίπτωση η διάσταση αυτή δεν αποτελεί τον πυρήνα των 

παρεμβάσεων του ΕΠ-ΕΠ.  

Σχετικές με τα ανωτέρω δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο των Θεματικών Προτεραιοτήτων: 

• ΘΠ 17 / Σιδηρόδρομοι (ΤΕΝ-Τ) 

• ΘΠ 21 / Αυτοκινητόδρομοι (ΤΕΝ – Τ) 

• ΘΠ 22 / Εθνικές οδοί 
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• ΘΠ 23 / Περιφερειακές/τοπικές οδοί 

• ΘΠ 25 / Αστικές μεταφορές 

• ΘΠ 29 / Αερολιμένες 

• ΘΠ 30 / Λιμένες 

• ΘΠ 52 / Καθαρές αστικές μεταφορές 

Τέλος, οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτεί το ΕΠ-ΕΠ είναι ουδέτερες ως προς τους στόχους 

του τομέα της Εκπαίδευσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

4.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α: ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ & 

ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 

ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (Π/Υ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ: 1.276.647.059€) 

 Επίτευξη στόχων και ανάλυση προόδου του άξονα  

Στον Άξονα Προτεραιότητας Α προβλέπεται, σε προγραμματικό επίπεδο, η υλοποίηση 

παρεμβάσεων σε επτά από τις οκτώ περιφέρειες του αμιγούς στόχου σύγκλισης με στόχο 

πρωτίστως την κατασκευή και αναβάθμιση τμημάτων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, 

με έμφαση στα συνεχιζόμενα από το Γ’ ΚΠΣ έργα, του Εθνικού, του Διαπεριφερειακού και του 

Περιφερειακού Οδικού Δικτύου.  

Ο Άξονας έχει εξειδικευθεί στο σύνολό του στις θεματικές προτεραιότητες 21 

«αυτοκινητόδρομοι ΤΕΝ-Τ», 22 «εθνικές οδοί» και 23 «περιφερειακές/τοπικές οδοί» 

προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές προσκλήσεις με Δυνητικούς Δικαιούχους τις: 

ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΕΥΔΕ Μ-Κ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΕΥΔΕ Μ-Κ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, ΕΥΔΕ 

– ΜΕΔΕ, και Δ/νση Οδικών Έργων (Δ1) του τ. ΥΠΟΜΕΔΙ, νυν Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

Σε συνέχεια των παραπάνω προσκλήσεων, υπεβλήθησαν προτάσεις από τους δυνητικούς 

δικαιούχους, και κατόπιν θετικής αξιολόγησης από την ΕΥΔ / ΕΠ-ΕΠ έχουν ενταχθεί στο ΕΠ-

ΕΠ τα ακόλουθα έργα:  
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ΚΘΠ MIS ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΕΝΤΑΞΗ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ)  ΕΝΤΑΞΗ (ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)  ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ)  ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)  ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

277211

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ – 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ – 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ - 

ΤΣΑΚΩΝΑ»

603.265.245,56       421.501.427,07       595.861.245,56       416.328.252,27       223.674.537,21       217.465.685,21       

292401

Σύμβαση Παραχώρησης «Μελέτη – 

Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – 

Συντήρηση και Εκμετάλλευση του 

αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – 

Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη»

403.382.521,77       286.401.590,46       394.884.373,34       280.367.905,07       305.088.864,01       286.401.590,46       

215067

Ολοκλήρωση κάθετου Άξονα της Εγνατίας 

Οδού: Κομοτηνή – Νυμφαία – 

Ελληνοβουλγαρικά σύνορα (Κωδ. ΕΟΑΕ 

75.0)

68.649.772,63         68.649.772,63         68.649.772,63         68.649.772,63         58.473.245,78         51.863.145,91         

296523

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ

72.222.119,99         72.222.119,99         71.888.371,57         71.888.371,57         39.375.563,57         38.823.983,10         

292681

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ ΜΕ ΤΟ 

ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

85.877.310,56         85.877.310,56         68.422.114,64         68.422.114,64         21.835.224,69         21.833.557,99         

200060

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ 

ΒΟΡΡΑ - ΝΟΤΟΥ

212.832.895,67       212.832.895,67       205.108.626,04       205.108.626,04       60.782.938,14         60.782.938,14         

355290

Εργασίες Αποκατάστασης προβληματικών 

τμημάτων της Ε.Ο. Τριπόλεως – Καλαμάτας 

στο τμήμα Παραδείσια – Τσακώνα

67.668.988,39         48.044.981,76         66.093.958,28         46.926.710,38         43.539.111,69         43.539.111,69         

Σύνολο ΚΘΠ 21 1.513.898.854,57    1.195.530.098,14    1.470.908.462,06    1.157.691.752,60    752.769.485,09       720.710.012,50       

296423

Ολοκλήρωση κατασκευής του τμήματος Aγ. 

Βαρβάρα-Aγ. Δέκα (Καστέλλι) (χ.θ. 22+170 – 

χ.θ. 37+900) του κάθετου οδικού άξονα 

Ηράκλειο-Μεσσαρά στο Ν. Ηρακλείου Κρήτης

102.273.321,42       102.273.321,42       53.114.373,26         53.114.373,26         35.809.373,32         35.809.373,32         

296015

Ολοκλήρωση κατασκευής των τμημάτων της 

«36ης Εθνικής Οδού Μυτιλήνης – Καλλονής», 

Τμήμα Ι: «Βελτίωση 36ης Ε.Ο. κατά τμήματα 

από διακλάδωση Μόριας μέχρι Αρίσβη» και 

Τμήμα ΙΙ: «Βελτίωση τμήματος 36ης Ε.Ο. από 

διακλάδωση παράκαμψης Μόριας έως 

διακλάδωση 1ης ε

20.326.752,00         20.326.752,00         13.839.160,92         13.839.160,92         12.019.223,39         12.019.223,39         

362094

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΟΡΙΤΣΑ- ΑΓΡΙΑ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΑΥΤΗΣ

17.597.875,00         17.597.875,00         8.927.694,38           8.927.694,38           492.314,33              492.314,33              

216795

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΕ 

ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

3.211.026,36           3.211.026,36           3.128.561,60           3.128.561,60           1.098.584,79           1.098.584,79           

376134

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) – 

ΤΜΗΜΑ: ΑΓΡΙΝΙΟ – ΑΓ. ΒΛΑΣΗΣ»

27.500.000,00         27.500.000,00         -                           -                           -                           -                           

Σύνολο ΚΘΠ 22 170.908.974,78       170.908.974,78       79.009.790,16         79.009.790,16         49.419.495,83         49.419.495,83         

327467 ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ 13.000.000,00         13.000.000,00         11.161.399,49         11.161.399,49         2.729.241,11           2.729.241,11           

340101

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ - 

ΚΟΥΜΠΙΛΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - 

ΑΣΤΡΟΣ

18.000.000,00         18.000.000,00         11.483.578,20         11.483.578,20         1.768.258,98           1.768.258,98           

355347
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
44.500.000,00         44.500.000,00         -                           -                           -                           -                           

375936

Κατασκευή του τμήματος Φωκιανός-

Κυπαρίσσι της οδού "Μύλοι-Άστρος-Λεωνίδιο-

Πούλιθρα-Φωκιανός-Κυπαρίσσι"

18.113.000,00         18.113.000,00         -                           -                           -                           -                           

376132
Σύνδεση της Ιόνιας Οδού με Αστακό : Τμήμα 

Κόμβος Πλατυγιαλίoυ – Ι.Κ. Αγίου Δημητρίου
44.400.000,00         44.400.000,00         -                           -                           -                           -                           

Σύνολο ΚΘΠ 23 138.013.000,00       138.013.000,00       22.644.977,69         22.644.977,69         4.497.500,09           4.497.500,09           

1.822.820.829,35    1.504.452.072,92    1.572.563.229,91    1.259.346.520,45    806.686.481,01       774.627.008,42       

23

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ

22

21

 

Πρόκειται για:  

 Επτά Μεγάλα έργα Αυτοκινητόδρομων Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, εκ των 

οποίων τα πέντε είναι συνεχιζόμενα και τα δύο είναι νέα έργα.  

 Δύο νέα έργα Εθνικής Οδοποιίας και τρία συνεχιζόμενα, εκ των οποίων το ένα είναι 

Μεγάλο έργο.  

 Πέντε νέα έργα Περιφερειακής / Τοπικής οδοποιίας.  

Πιο αναλυτικά: 

1. Το Μεγάλο Έργο «Σύμβαση Παραχώρησης Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση 

– Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτ/μου Ελευσίνα – Κόρινθος – 

Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα», το οποίο αποτελεί ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ από το Γ’ ΚΠΣ και 
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εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 277211 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 9638/30-12-

2009 Απόφαση, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3697/2-11-2011 Απόφαση. Το 

έργο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 181 Έργων Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ 

(No 33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Πρόκειται για έργο «γέφυρα» που έχει ως αντικείμενο την κατασκευή του 

αυτοκινητόδρομου Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα (Μεσσηνίας) και εργασίες 

βελτίωσης σε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ από Ελευσίνα έως Κόρινθο. 

Το έργο κατασκευάζεται με συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων (σύμβαση παραχώρησης). 

Το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει: 

 την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα, 

μήκους περίπου 284 χλμ. 

 εργασίες βελτίωσης σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου από την Ελευσίνα μέχρι 

την Κόρινθο, επί μήκους 63 χλμ, 

Ο αυτοκινητόδρομος κατασκευάζεται με 2 λωρίδες κυκλοφορίας και λωρίδα έκτακτης 

ανάγκης ανά κατεύθυνση και διαχωριστική νησίδα. 

Τα κυριότερα τεχνικά έργα κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου είναι : 

39 σήραγγες (μονού κλάδου και Cut and Cover) 

20 γέφυρες 

30 ανισόπεδοι κόμβοι 

135 ανισόπεδες διαβάσεις τοπικού δικτύου  

Επίσης, περιλαμβάνει όλες τις λοιπές απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις, 

μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, αρχαιολογικές εργασίες κ.λ.π. 

Στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ (ΕΠ/ΟΑΛΑΑΑ) υλοποιήθηκε περίπου το 6,28% του έργου. 

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (ΕΠ/ΕΠ) το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει το 

μεγαλύτερο μέρος των εργασιών κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου καθώς και τις 

απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ, αρχαιολογίας, δαπάνες 

απαλλοτριώσεων, κλπ. 

Το τμήμα του έργου στο ΕΣΠΑ υλοποιείται με τα κάτωθι υποέργα: 

1. Μελέτη-Κατασκευή έργων για την περίοδο Μελετών-Κατασκευών (Τ1) του έργου 

«Αυτοκινητόδρομος ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΤΣΑΚΩΝΑ» .  
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2. Μετατοπίσεις και διευθετήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. (Εθνικοί Πόροι) 

3. Απαλλοτριώσεις,  

4. Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων-Μελέτες,  

5. Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες για τη ΛΖ΄ΕΠΚΑ,  

6. Δημοσιότητα,  

7. Δαπάνες και έξοδα που επήλθαν σε σχέση και κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης 

της επέλευσης της Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης (Εθνικοί Πόροι), 

8. Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες της ΣΤ΄ΕΠΚΑ,  

9. Αρχαιολογικές εργασίες-έρευνες 6ης ΕΒΑ,  

10. Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες από την 25η ΕΒΑ,  

11. Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες της Ζ΄ΕΠΚΑ,  

12. Πρόσθετες εργασίες αρχαιολογίας 

 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 862.400.729 € 98.527.470 € 960.928.199 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 603.265.246 € 98.350.000 € 701.615.246 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 421.501.427 € 98.350.000 € 519.851.427 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 358.276.212 € 54.308.870 € 412.585.082 € 
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Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου  

Μέχρι τις 31/12/12 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 98,77%, 

ενώ η υλοποίησή του ανέρχεται σε 24% (28,9% επί του συνόλου του έργου). Οι 

επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 223.674.537,21 € 

(αντιστοιχούσα συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 217.465.685,21 €).  

Λόγω κλονισμού της οικονομικής ισορροπίας της σύμβασης παραχώρησης έχουν 

ανασταλεί οι εκταμιεύσεις των δανείων, και έχουν ανασταλεί οι κατασκευαστικές 

εργασίες. Βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ ελληνικού δημοσίου, Ε.Ε, 

παραχωρησιούχου και τραπεζών. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες ΚΥΑ για τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις και έχουν εκδοθεί 

και οι αντίστοιχες Δικαστικές Αποφάσεις για καθορισμό τιμών μονάδας. Τα ποσοστά 

συντέλεσης των απαλλοτριώσεων σήμερα είναι: 

 Ελευσίνα – Κόρινθος : 100% 

 Κόρινθος – Πάτρα (αρχική & συμπληρωματική απαλλοτρίωση) : 100% 

 Πάτρα – Πύργος (αρχική μέχρι ΑΚ Πύργου) :100% 

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του τμήματος του έργου που θα συμφωνηθεί 

εξαρτάται από την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του 

παραχωρησιούχου των Δανειστριών Τραπεζών και της ΕΕ και την έναρξη 

επαναχρηματοδότησης του έργου. 

Προβλήματα / Απαιτούμενες Ενέργειες 

Έχουν ανασταλεί οι εκταμιεύσεις των δανείων και κατά συνέπεια και οι κατασκευαστικές 

εργασίες. 

Σημαντικό πρόβλημα παρουσιάστηκε μετά από ακύρωση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών 

όρων, περί την Λίμνη Καϊάφα του Νομού Ηλείας.  

Επανεξετάζονται 2 σενάρια τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου, με την κατασκευή 

του αυτοκινητοδρόμου είτε μέχρι την είσοδο του Πύργου (πριν τον Καϊάφα) ως Σύμβαση 

Παραχώρησης, είτε μέχρι το τέλος της παράκαμψης Πάτρας ως Σύμβαση Παραχώρησης 

και στη συνέχεια έως την είσοδο του Πύργου ως Δημόσιο Έργο.    

Λόγω του εκτεταμένου μήκους του έργου (άνω των 200 χλμ.),υπήρξαν καθυστερήσεις 

λόγω των πολλών απαλλοτριώσεων, οι οποίες τμηματικά διευθετούνται.  
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Το σύνολο των ανωτέρω προβλημάτων αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης ανάμεσα 

στα εμπλεκόμενα μέρη. 

 

2. Το Μεγάλο έργο «Σύμβαση Παραχώρησης Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – 

Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτ/μου  Κόρινθος – Τρίπολη – 

Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη», το οποίο αποτελεί ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ από το 

Γ’ ΚΠΣ και εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 292401 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 

3131/23-06-2010 Απόφαση, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ.5237/28-12-

2012 Απόφαση. Το έργο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 181 Έργων 

Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ (Νο 34 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Πρόκειται για έργο «γέφυρα» που έχει ως αντικείμενο τη κατασκευή του 

αυτοκινητόδρομου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και του οδικού τμήματος Λεύκτρο 

(νομού Αρκαδίας) - Σπάρτη (νομού Λακωνίας). 

Το έργο κατασκευάζεται με συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων (σύμβαση παραχώρησης).  

Το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει: 

 εργασίες βελτίωσης σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου Κόρινθο - Τρίπολη, επί 

μήκους 82,6 χλμ.,  

 την κατασκευή τμημάτων από την Τρίπολη μέχρι την Καλαμάτα, επί μήκους 54 

χλμ., 

 την κατασκευή του τμήματος από το Λεύκτρο της Αρκαδίας μέχρι την Σπάρτη, επί 

μήκους 46 χλμ. 

Ο αυτοκινητόδρομος Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα κατασκευάζεται με 2 λωρίδες 

κυκλοφορίας και λωρίδα έκτακτης ανάγκης ανά κατεύθυνση και διαχωριστική νησίδα ενώ 

το οδικό τμήμα Λεύκτρο - Σπάρτη κατασκευάζεται με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά 

κατεύθυνση.  

Τα κυριότερα τεχνικά έργα κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου είναι : 

8 σήραγγες (μονού και διπλού κλάδου) 

122 γέφυρες διαφόρων ανοιγμάτων 

25 ανισόπεδοι κόμβοι 

Επίσης περιλαμβάνει όλες τις λοιπές απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις, 

μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, αρχαιολογικές εργασίες κ.λ.π. 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012  ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 

 

 

- 59 - 

Στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ (ΕΠ/ΟΑΛΑΑΑ) υλοποιήθηκε περίπου το 33,34% του έργου. 

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (ΕΠ/ΕΠ) το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει το 

μεγαλύτερο μέρος των εργασιών κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου καθώς και τις 

απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ, αρχαιολογίας, δαπάνες 

απαλλοτριώσεων, κλπ. 

Το τμήμα του έργου στο ΕΣΠΑ υλοποιείται με τα κάτωθι υποέργα: 

1. Μελέτη-Κατασκευή έργων για την περίοδο Μελετών-Κατασκευών (Τ1) του έργου 

«Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη.  

2. Μετατοπίσεις και διευθετήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω (Εθνικοί Πόροι), 

3. Απαλλοτριώσεις,  

4. Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων – Μελέτες,  

5. Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες ΛΘ ΕΠΚΑ,  

6. Δημοσιότητα,  

7. Δαπάνες και έξοδα που επήλθαν σε σχέση και κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης 

της επέλευσης της Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης (Εθνικοί Πόροι), 

8. Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες 25η ΕΒΑ,  

9. Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες ΛΗ ΕΠΚΑ,  

10. Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες Ε ΕΠΚΑ,  

11. Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες 5η ΕΒΑ,  

12. Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες 26η ΕΒΑ, 

13. Ισοδύναμη Συμβολή Δημοσίου. 
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Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 611.385.538 € 58.445.030 € 669.830.568 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 403.382.522 € 57.907.381 € 461.289.903 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 286.401.590 € 57.907.381 € 344.308.971 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 243.441.352 € 31.976.456 € 275.417.808 € 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου  

Μέχρι τις 31/12/12 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 97,89%, 

ενώ η υλοποίησή του ανέρχεται σε 75,41% (83,48% επί του συνόλου του έργου). Οι 

επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 305.088.864,01 € 

(αντιστοιχούσα συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 286.401.590,46 €). 

Ομαλή πορεία υλοποίησης. Ανά τμήμα η πρόοδος έχει ως εξής: 

 Κόρινθος-Τρίπολη: έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί στην κυκλοφορία (μαζί με τις 

σήραγγες Στέρνας, Νεοχωρίου, Αρτεμισίου, καθώς και τις συνδετήριες οδούς 

πρόσβασης στα Διόδια Σπαθοβουνίου). 

 Α/Κ Ν. Εισόδου Τρίπολης - Αθήναιο, Αθήναιο-Λεύκτρο, Λεύκτρο-Παραδείσια: έχει 

ολοκληρωθεί και παραδοθεί στην κυκλοφορία η αρτηρία μαζί με τις σήραγγες 

Καλογερικού και Ραψομμάτη καθώς και τους συνδετήριους κλάδους κόμβου στον 

ημικόμβο Μεγαλόπολης. 
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 Τσακώνα – Κόμβος Εισόδου Καλαμάτας: έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί στην 

κυκλοφορία. 

 Λεύκτρο-Σπάρτη εκτελούνται εργασίες σε όλο το μήκος και έχει ολοκληρωθεί το 

65%. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Έχει αποδοθεί η γη μέσω επιτάξεων για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής. Έχουν 

εκδοθεί οι απαραίτητες ΚΥΑ για τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις και σταδιακά εκδίδονται 

και οι αντίστοιχες Δικαστικές Αποφάσεις για καθορισμό τιμών μονάδας. Συνολικά έχει 

αποδοθεί το 98% της γης. 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο
  Μελέτες – Κατασκευές περιόδου Τ1   3 / 3 / 2008 15 / 06 / 2014 

Προβλήματα / Απαιτούμενες Ενέργειες 

Παρουσιάζονται σε ορισμένες περιπτώσεις (5% επί του συνόλου) εμπλοκές στη 

διαδικασία απόδοσης γης, λόγω άρνησης παράδοσης χώρων από τους ιδιοκτήτες σε 

περιπτώσεις που έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση (τμήμα Λεύκτρο – Σπάρτη). 

Εκκρεμούν αγωγές για αποβολή ιδιοκτητών. 

 

3. Το Μεγάλο έργο «Ολοκλήρωση κάθετου άξονα Εγνατίας οδού: Κομοτηνή – Νυμφαία 

– Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα», το οποίο αποτελεί ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ από το Γ’ ΚΠΣ και 

εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 215067 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3808/26-05-

2009 Απόφαση, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 4314/20-12-2011 Απόφαση. 

Το έργο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 181 Έργων Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ 

(No 50 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Πρόκειται για έργο «γέφυρα» που ολοκληρώνει την κατασκευή του κάθετου άξονα της 

Εγνατίας οδού Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, μήκους 22,5 χλμ.. 

Το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή του άξονα 

Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, μήκους 22,5 χλμ. (νέα χάραξη), από 

τον κόμβο σύνδεσης με την παλαιά Ε.Ο Κομοτηνής Αλεξανδρούπολης μέχρι τα 

Ελληνοβουλγαρικά σύνορα δίιχνης διατομής με 1 λωρίδα ανά κατεύθυνση. 
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Στο έργο προβλέπεται η κατασκευή 1 Γέφυρας, 5 Οδικών Σηράγγων, 5 Κτιρίων 

Εξυπηρέτησης Σηράγγων, 2 Κόμβων σύνδεσης και παράπλευρου οδικού δικτύου. Το 

έργο υλοποιείται με 1 εργολαβία κατασκευής καθώς και την Συμπληρωματική Σύμβαση 

αυτής. Επίσης περιλαμβάνει όλες τις λοιπές απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις 

και μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. 

Στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ (ΕΠ/ΟΑΛΑΑΑ) υλοποιήθηκε περίπου το 12% του έργου. 

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (ΕΠ/ΕΠ) το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει όλες τις 

υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής για την ολοκλήρωση του άξονα Κομοτηνή – 

Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, καθώς και τις απαιτούμενες εργασίες 

αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ και δαπάνες απαλλοτριώσεων. 

Το τμήμα του έργου στο ΕΣΠΑ υλοποιείται με τα κάτωθι υποέργα: 

1. Κατασκευή Κάθετου Άξονα Εγνατίας Οδού: Κομοτηνή – Νυμφαία - 

Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα 

2. Απαλλοτριώσεις σε τμήματα του Κάθετου Άξονα Εγνατίας Οδού: Κομοτηνή – 

Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα 

3. Εργασίες αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) σε 

τμήματα του Κάθετου Άξονα Εγνατίας Οδού: Κομοτηνή – Νυμφαία - 

Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα 

4. 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Κατασκευής Κάθετου Άξονα Εγνατίας Οδού: Κομοτηνή 

– Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα. 
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Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 83.106.863 11.024.366 94.131.229 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 68.649.773 9.777.146 78.426.919 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 68.649.773 9.777.146 78.426.919 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 58.352.307 7.236.043 65.588.350 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου  

Μέχρι τις 31/12/12 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 100%, ενώ 

η υλοποίησή του ανέρχεται σε 85% (87% επί του συνόλου του έργου). Οι επιλέξιμες 

καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 51.863.145,91€ (αντιστοιχούσα 

συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 51.863.145,91€).  

Στο βόρειο τμήμα του άξονα μήκους 14 χλμ. από το κόμβο Πάνδροσου έως τα 

Ελληνοβουλγαρικά σύνορα έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι εργασίες, εκτός από την 

ασφαλτόστρωση περίπου 1,1 χλμ. 

Στο νότιο πεδινό τμήμα μήκους 8,5 χλμ από την Κομοτηνή μέχρι την Πάνδροσο, 

εγκρίθηκε τοπική παραλλαγή της χάραξης, ξεκίνησαν χωματουργικές εργασίες στο τμήμα 

από χ.θ.4+650 έως 8+500 καθώς και η κατασκευή δύο τεχνικών. 

Λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργολάβου οι εργασίες σταμάτησαν σταδιακά από τον 

Μάιο του 2012 και ξεκίνησαν διαδικασίες διάλυσης της σύμβασης. Παρόλα αυτά, η 

ταμειακή δυσχέρεια, στην οποία είχε περιέλθει ο ανάδοχος, αποκαταστάθηκε και από 

18/4/13 έχει δραστηριοποιηθεί πλήρως το εργοτάξιο και είναι σε απόλυτη ετοιμότητα 

επανεκκίνησης των εργασιών. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Για το βόρειο τμήμα έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες ΚΥΑ για τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις 

και σταδιακά εκδίδονται και οι αντίστοιχες Δικαστικές Αποφάσεις για καθορισμό τιμών 

μονάδας. Στο νότιο τμήμα αναμένεται η κήρυξη της απαλλοτρίωσης. Παρά το γεγονός ότι 

οι απαλλοτριώσεις δεν έχουν συντελεστεί δεν έχουν εμφανιστεί ουσιαστικά προβλήματα 

στην υλοποίηση του έργου γιατί ο άξονας διέρχεται σε μεγάλα τμήματα από εκτάσεις του 

δημοσίου. 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο
 και 4

ο
    Τμήμα Κομοτηνή-Νυμφαία               20/07/2007 31/12/2013 
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Προβλήματα / Απαιτούμενες Ενέργειες 

Στο νότιο πεδινό τμήμα μήκους 8,5 χλμ από την Κομοτηνή μέχρι την Πάνδροσο 

καθυστέρησαν οι κατασκευαστικές εργασίες λόγω διαφόρων τεχνικών προβλημάτων 

(οδικής ασφάλειας, γειτνίασης με χείμαρρο ο οποίος εμφανίζει τα τελευταία χρόνια συχνά 

φαινόμενα υπερχείλισης, μεγάλου κόστους απαλλοτριώσεων, αδυναμίας ανάπτυξης 

παράπλευρου δικτύου για την εξυπηρέτηση των τοπικών μετακινήσεων, αποκοπής της 

οικιστικά ενιαίας ευρύτερης περιοχής Κομοτηνής – Καρυδιάς κ.λ.π.) καθώς και 

αντιδράσεων των κατοίκων της περιοχής. Για την επίλυσή τους εγκρίθηκε τοπική 

παραλλαγή της χάραξης. 

 

4. Το Μεγάλο έργο «Ολοκλήρωση της κατασκευής και αναβάθμισης του Βόρειου 

Οδικού Άξονα Κρήτης», το οποίο αποτελεί Έργο - ΓΕΦΥΡΑ από το Γ’ ΚΠΣ και 

εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 296523 σύμφωνα με την υπ’αριθ. 4211/20/9/2010 

Απόφαση, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 963/5-4-2011 Απόφαση. Το έργο 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 181 Έργων Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ (Νο 69 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Πρόκειται για έργο «γέφυρα» που ολοκληρώνει την κατασκευή και βελτίωση οδικών 

τμημάτων στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης ( Χανιά - Ρέθυμνο - Ηράκλειο - Σητεία). 

Το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:  

 την βελτίωση της οδού Καστέλλι – Κολυμπάρι - Γαλατάς, μήκους περίπου 30 χλμ. 

 την κατασκευή του 2ου κλάδου στη παράκαμψη Χανίων, μήκους περίπου 4,5 χλμ. 

 την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Σούδας στο νομό Χανίων 

 την βελτίωση της παράκαμψης Ρεθύμνου  

 την κατασκευή του κόμβου Αμαρίου στο Ρέθυμνο 

 την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Παπαναστασίου στο Ηράκλειο 

 την κατασκευή του νέου οδικού τμήματος από τα Μάλλια έως τα όρια των νομών 

Ηρακλείου - Λασιθίου, επί μήκους περίπου 5,5 χλμ. 

 και την κατασκευή νέων τμημάτων στο νομό Λασιθίου επί μήκους περίπου 12 χλμ., 

από Αγ. Νικόλαο μέχρι Καλό Χωριό και από  Αυχένα Αγκαθιάς μέχρι το Χαμέζι της 

Σητείας. 
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Το έργο κατασκευάζεται με 1 λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και 1 λωρίδα 

έκτακτης ανάγκης, με εξαίρεση της παρακάμψεις των μεγάλων πόλεων που 

κατασκευάζονται με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και 1 λωρίδα έκτακτης 

ανάγκης. 

Το έργο υλοποιείται με 9 εργολαβίες κατασκευής. Επίσης περιλαμβάνει όλες τις λοιπές 

απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής 

Ωφέλειας, αρχαιολογικές εργασίες κ.λ.π. 

Στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ (ΕΠ/ΟΑΛΑΑΑ) υλοποιήθηκε περίπου το 51% του έργου. 

Στα πλαίσια της ΕΣΠΑ Προγραμματικής περιόδου (ΕΠ/ΕΠ) το φυσικό αντικείμενο του 

έργου περιλαμβάνει όλες τις υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής για την ολοκλήρωση 

των παραπάνω περιγραφόμενων τμημάτων, καθώς και τις απαιτούμενες εργασίες 

αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ, δαπάνες απαλλοτριώσεων, αρχαιολογικές εργασίες κ.λ.π. 

Το τμήμα του έργου στο ΕΣΠΑ υλοποιείται με τα κάτωθι υποέργα: 

1. Εργασίες πράσινου στον Νομό Λασιθίου του Β.Ο.Α.Κ. 

2. Εργασίες πράσινου στον Νομό Χανίων του Β.Ο.Α.Κ. 

3. Συμπληρωματικά και παράλληλα έργα στο τμήμα Γαλατάς – Κολυμπάρι – Καστέλι 

(Β΄Φάση) 

4. Εργασίες πράσινου στον Νομό Ηρακλείου  του Β.Ο.Α.Κ. 

5. Κατασκευή Α/Κ Παπαναστασίου και συνδετήριων οδών 

6. Κατασκευή τμήματος από Μάλλια έως όρια νομών Ηρακλείου / Λασιθίου 

7. Κατασκευή του τμήματος Αυχένος Αγκαθιάς – Χαμέζι (μήκους περίπου 3.000μ) και 

ολοκλήρωση στο τμήμα Χαμέζι – Σητεία ( από Χ.Θ. 3+473 έως Χ.Θ. 4+200 ). 

8. Κατασκευή Α/Κ Αμαρίου της Παράκαμψης Ρεθύμνου 

9. Ολοκλήρωση κατασκευής τμήματος Ν.Ε.Ο., Αγ. Νικόλαος - Καλό Χωριό του Βόρειου 

Οδικού Άξονα Κρήτης  

10. Τεχνική Βοήθεια στο ΒΟΑΚ (Σύμβουλος Διαχείρισης) 

11. Μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. 

12. Απαλλοτριώσεις 

13. Δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών 

14. 1η ΣΣΕ κατασκευής του τμήματος Αυχήν Αγκαθιάς – Χαμέζι (μήκους περίπου 3.000μ) 

και ολοκλήρωση στο τμήμα Χαμέζι – Σητεία ( από Χ.Θ. 3+473 έως Χ.Θ. 4+200 ) 
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(Εθνικοί Πόροι) 

15. Τεχνική Βοήθεια στο ΒΟΑΚ (Νέος Σύμβουλος Διαχείρισης). 

 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 85.478.973€ 108.104.299€ 193.583.272€ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 72.222.120€ 76.289.905€ 148.512.025€ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 72.222.120€ 76.289.905€ 148.512.025€ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 61.338.802€ 53.021.484€ 114.410.286€ 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου  

Μέχρι τις 31/12/12 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 99%, ενώ 

υλοποίησή του ανέρχεται σε 55% (78% επί του συνόλου του έργου). Οι επιλέξιμες 

καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 39.375.563,57€  (αντιστοιχούσα 

συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 39.375.563,57  €). 

Το έργο υλοποιείται με έξι (6) συμβάσεις κατασκευής. Σε δύο (2) συμβάσεις (Τμήμα 

Χανιά -Κολυμπάρι και Τμήμα Χαμέζι - Σητεία) έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι οι ανάδοχοι, έχει 

γίνει εκκαθάριση των έκπτωτων εργολαβιών με την έγκριση των Τελικών ΑΠΕ και έχει 

προγραμματισθεί η  επαναδημοπράτηση τους για τον Απρίλιο του 2013. Η σύμβαση που 

αφορά στην κατασκευή του Α/Κ Παπαναστασίου έχει ολοκληρωθεί και ο Α/Κ έχει δοθεί 

στην κυκλοφορία. Επίσης έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία το τμήμα από Μάλλια έως όρια 

Νομών Ηρακλείου - Λασιθίου. Η σύμβαση που αφορά στη κατασκευή του τμήματος 

Ν.Ε.Ο. Αγ. Νικόλαος - Καλό Χωριό προχωράει κανονικά. Στη σύμβαση που αφορά στον 

Α/Κ Αμαρίου υπάρχει επισφάλεια για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου λόγω 

οικονομικής αδυναμίας αναδόχου. 
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Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες ΚΥΑ για τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις και έχουν εκδοθεί 

και οι αντίστοιχες Δικαστικές Αποφάσεις για καθορισμό τιμών μονάδας. Όσον αφορά τις 

προαναφερθείσες δύο εργολαβίες, αναμένεται η επαναδημοπράτηση των 

υπολειπόμενων εργασιών στις αρχές του 2013 με πιθανή συμβασιοποίηση έως 

31/08/2013. 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο
  Πράσινο Λασιθίου                                              08.10.2007 30.09.2011 

2
ο
 Πράσινο Χανίων                                               29.07.2008 17.06.2011 

3
ο
  Τμήμα Γαλατάς – Κολυμπάρι – Καστέλι               27.10.2005 28.01.2011 

4
ο
  Πράσινο Ηρακλείου                                           06.10.2007 30.05.2010 

5
ο
  Α/Κ Παπαναστασίου                                          08.10.2007 08.11.2010 

6
ο
  Τμήμα Μάλλια έως όρια νομών  Ηρακλείου / 

Λασιθίου                         

15.01.2007 31.03.2012 

7
ο
 και 

14
ο
  

Τμήμα Αυχήν Αγκαθιάς – Χαμέζι                                            13.03.2006 22.10.2010 

8
ο
  Α/Κ Αμαρίου                                                    10.07.2008 30.06.2013 

9
ο
  Τμήμα Αγ. Νικόλαος – Καλό Χωριό                     21.10.2009 22.07.2013 

Νέο Υπολειπόμενες εργασίες στο τμήμα Γαλατάς – 

Κολυμπάρι – Καστέλι 

16.08.2013 16.02.2015 

Νεό    Υπολειπόμενες εργασίες στα τμήματα Αυχήν 

Αγκαθιάς – Χαμέζι και Χαμέζι – Σητεία 

09.08.2013 09.08.2015 

 

5. Το Μεγάλο έργο «Ολοκλήρωση Σύνδεσης του Αυτ/μου ΠΑΘΕ με το Λιμάνι και την 

πόλη της Πάτρας» το οποίο αποτελεί ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ από το Γ’ ΚΠΣ και εντάχθηκε 

στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 292681 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3126/23-06-2010 

Απόφαση. Το έργο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 181 Έργων Προτεραιότητας 

του ΕΣΠΑ (Νο 70 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Πρόκειται για έργο «γέφυρα» που ολοκληρώνει την κατασκευή των συνδέσεων της 

περιφερειακής οδού Πατρών (κόμβοι Κ4, Κ5) με την πόλη και το νέο Λιμάνι της Πάτρας. 

Το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει : 
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Την κατασκευή της αρτηρίας από την περιφερειακή οδό Πατρών (από τον κόμβο Κ4) έως 

την πόλη, μήκους 5 χλμ. περίπου (νέα χάραξη) που θα προκύψει από την κάλυψη του 

χείμαρρου Διακονιάρη, με 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση και κεντρική νησίδα.  

Την κατασκευή της αρτηρίας από την περιφερειακή οδό Πατρών (από τον κόμβο Κ5) έως 

την παραλιακή λεωφόρο εμπρός από το νέο Λιμάνι της Πάτρας, μήκους 4 χλμ. περίπου 

(νέα χάραξη), της οποίας κάθε κλάδος αποτελείται από 2 λωρίδες κυκλοφορίας και 

βρίσκεται εκατέρωθεν του ποταμού Γλαύκου. Θα κατασκευαστεί επίσης ανισόπεδος 

κόμβος για την σύνδεση της Παραγλαύκιας αρτηρίας  με το Λιμάνι. 

Το έργο υλοποιείται με 3 κύριες εργολαβίες κατασκευής. Επίσης περιλαμβάνει όλες τις 

λοιπές απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών 

Κοινής Ωφέλειας, αρχαιολογικές εργασίες κ.λ.π. 

Στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ (ΕΠ/ΟΑΛΑΑΑ) υλοποιήθηκε περίπου το 46% του έργου. 

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (ΕΠ/ΕΠ) το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει όλες τις 

υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής για την ολοκλήρωση των παραπάνω 

περιγραφόμενων τμημάτων, καθώς και τις απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης 

δικτύων ΟΚΩ και δαπάνες απαλλοτριώσεων. 

Το τμήμα του έργου στο ΕΣΠΑ υλοποιείται με τα κάτωθι υποέργα: 

1. Κατασκευή σύνδεσης Ευρείας Παράκαμψης Πατρών (E.Π.Π.) με την πόλη της 

Πάτρας με την κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη  

2. Κατασκευή σύνδεσης Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας (E.Π.Π.) με το νέο λιμάνι Πατρών 

και την Ε.Ο. Πατρών – Πύργου με την κατασκευή Παραγλαύκιων αρτηριών 

3. Κατασκευή Ανισόπεδου Κόμβου σύνδεσης Παραγλαύκιων αρτηριών με το νέο λιμάνι 

Πατρών 

4. Μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ  

5. Απαλλοτριώσεις υποέργου 1 

6. Απαλλοτριώσεις υποέργου 2 και 3 

7. 1η ΣΣΕ Κατασκευής σύνδεσης Ευρείας Παράκαμψης Πατρών (E.Π.Π.) με την πόλη 

της Πάτρας με την κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη. (Εθνικοί Πόροι) 
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Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 98.387.642€ 79.596.208€ 177.983.850€ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 85.877.311€ 66.141.053€ 152.018.364€ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 85.877.311€ 66.141.053€ 152.018.364€ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 72.995.714€ 33.070.527€ 106.066.241€ 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου  

Μέχρι τις 31/12/12 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 85%, ενώ 

υλοποίησή του ανέρχεται σε 26% (58% επί του συνόλου του έργου). Οι επιλέξιμες 

καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 22.428.398€.  

Στο τμήμα του έργου που αφορά στην κατασκευή της αρτηρίας από την περιφερειακή 

οδό Πατρών (από τον κόμβο Κ4) έως την πόλη, μήκους 5 χλμ. (1ο και 7ο υποέργα) η 

σύμβαση διαλύθηκε στις 30-11-2010. Έγινε η δημοπράτηση του υπολειπόμενου φυσικού 

αντικειμένου και υπογράφηκε η νέα σύμβαση στις 16/5/2012 και το έργο εξελίσσεται 

ομαλά. 

Στο τμήμα του έργου που αφορά στην κατασκευή των Παραγλαύκιων αρτηριών από την 

περιφερειακή οδό Πατρών (από τον κόμβο Κ5) έως την παραλιακή λεωφόρο, μήκους 4 

χλμ. (2ο υποέργο), η σύμβαση διαλύθηκε στις 28-2-2011 και προχωράει η εκκαθάριση 

της εργολαβίας προκειμένου να προχωρήσει η δημοπράτηση του υπολειπόμενου 

φυσικού αντικειμένου. Η δημοπράτηση του έργου αναμένεται να διεξαχθεί τον Ιούνιο 

2013. 

Οι εργασίες για την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου για την σύνδεση της 

Παραγλαύκιας αρτηρίας  με το Λιμάνι (3ο υποέργο) εξελίσσονται ομαλά. 
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Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες ΚΥΑ για τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις και έχουν εκδοθεί 

και οι αντίστοιχες Δικαστικές Αποφάσεις για καθορισμό τιμών μονάδας. 

Όσον αφορά τη Σύνδεση της ΕΠΠ με τις παραγλαύκιες αρτηρίες (τμήμα διαλυθείσας 

σύμβασης Υπ. 2) υπολογίζεται η δημοπράτηση του έργου να διεξαχθεί τον Ιούνιο 2013. 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο
  Κάλυψη Χειμάρρου Διακονιάρη                           05.07.2005 30.11.2010 

2
ο
 Παραγλαύκιες Αρτηρίες                                                      15.03.2006 28.02.2011 

3
ο
 Ανισόπεδος Κόμβος Παραγλαύκιων 

Αρτηριών       

09.06.2011 31.12.2014 

Νέο  Υπολειπόμενες εργασίες για τη σύνδεση 

Παράκαμψης Πατρών με την πόλη της 

Πάτρας                          

16.05.2012 30.06.2013 

Νέο     Υπολειπόμενες εργασίες για τη σύνδεση 

Παράκαμψης Πατρών με το νέο λιμάνι 

Πατρών                         

31.07.2013 31.01.2015 

 

Προβλήματα / Απαιτούμενες Ενέργειες 

Εκκρεμεί η επαναδημοπράτηση του ανεκτέλεστου φυσικού αντικειμένου της εργολαβίας 

που αφορά στην Σύνδεση της παράκαμψης Πατρών με το νέο λιμάνι Πατρών. 

 

6. Το νέο Μεγάλο έργο (εκτός αρχικού προγραμματισμού) «Κατασκευή Οδικής Σύνδεσης 

της Περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου», το οποίο εντάχθηκε στο 

ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 200060 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 500/28-1-2009 Απόφαση η 

οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5262/07-12-2010 Απόφαση. Το έργο 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 181 Έργων Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ (Νο 71 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο το έργου είναι η κατασκευή Οδικής Σύνδεσης της Πρέβεζας με την Εθνική 

Οδό Αντιρρίου - Ιωαννίνων (Άκτιο έως Λίμνη Αμβρακία). 

Το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή του 

αυτοκινητόδρομου μήκους 48,5 χλμ. (νέα χάραξη), με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά 

κατεύθυνση και κεντρική διαχωριστική νησίδα. 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012  ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 

 

 

- 71 - 

Στο έργο προβλέπεται η κατασκευή 7 ανισόπεδων κόμβων, 2 ισόπεδων κόμβων και 40 

γεφυρών και διαβάσεων. 

Το έργο υλοποιείται με 4 εργολαβίες κατασκευής. Επίσης περιλαμβάνει όλες τις λοιπές 

απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής 

Ωφέλειας, αρχαιολογικές εργασίες κ.λ.π. 

Το έργο υλοποιείται με τα κάτωθι υποέργα: 

1. Κατασκευή οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το δυτικό άξονα βορρά – νότου : 

Τμήμα από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 22+500 

2. Κατασκευή οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το δυτικό άξονα βορρά – νότου : 

Τμήμα από Χ.Θ. 22+500 έως Χ.Θ. 26+900 

3. Κατασκευή οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το δυτικό άξονα βορρά – νότου : 

Τμήμα από Χ.Θ. 26+900 έως Χ.Θ.. 35+000 

4. Κατασκευή οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το δυτικό άξονα βορρά – νότου : 

Τμήμα από Χ.Θ.  35+000 έως Χ.Θ. 48+497 

5. Σύμβουλος διαχείρισης 

6. Απαλλοτριώσεις  

7. Αρχαιολογία  

8. ΟΚΩ 

9. Μελέτη οδικής σύνδεσης περιοχής Ακτίου με το δυτικό άξονα βορρά-νότου (Οριστική 

μελέτη τεχνικών – συμπληρωματικές γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες όπου 

απαιτηθεί) 

10. Αρχαιολογικές εργασίες αρμοδιότητας 22ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
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Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 224.549.606 € - 224.549.606 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 212.832.896 € - 212.832.896 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 212.832.896 € - 212.832.896 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 180.907.962 € - 180.907.962 € 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου  

Μέχρι τις 31/12/12 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 96%, ενώ 

υλοποίησή του ανέρχεται σε 31%. Οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες 

ανέρχονται σε 60.782.938,14 € (αντιστοιχούσα συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 

60.782.938,14 €) 

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012 οι εργασίες κατασκευής επιβραδύνθηκαν και σε 

κάποια τμήματα διακόπηκαν λόγω οικονομικής δυσχέρειας του αναδόχου. Η 

προβλεπόμενη ολοκλήρωση του έργου εντός του 2014 δεν κρίνεται εφικτή. Κρίνεται 

μάλιστα πιθανή η μη ολοκλήρωση του συνόλου του έργου ενός της τρέχουσας 

προγραμματικής περιόδου. 

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Έχει αποδοθεί η γη μέσω επιτάξεων για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής. Έχουν 

εκδοθεί οι απαραίτητες ΚΥΑ για την κήρυξη των αναγκαίων απαλλοτριώσεων και 

αναμένεται ο προσδιορισμός δικασίμου από τα αρμόδια Δικαστήρια για τον καθορισμό 

τιμών μονάδας προσωρινής αποζημίωσης. 

Αναλυτικά το ισχύον χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο
  Τμήμα από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 22+500         16.03.2010 16.12.2013 

2
ο
 Τμήμα από Χ.Θ. 22+500 έως Χ.Θ. 26+900        16.03.2010 16.03.2013 

3
ο
  Τμήμα από Χ.Θ. 26+900 έως Χ.Θ. 35+000        08.03.2011 08.03.2014 

4
ο
  Τμήμα από Χ.Θ. 35+000 έως Χ.Θ. 48+497        16.03.2010 16.08.2013 
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7. Το νέο Μεγάλο έργο (εκτός αρχικού προγραμματισμού) «Εργασίες Αποκατάστασης 

Προβληματικών Τμημάτων της Ε.Ο. Τριπόλεως – Καλαμάτας στο Τμήμα 

«Παραδείσια – Τσακώνα», το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 355290 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2659/27-07-2011 Απόφαση . 

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Το συνολικό αντικείμενο του έργου, αφορά εργασίες ανακατασκευής και προστασίας της 

οδού επί μήκους 10,20 χλμ., ώστε να καταστεί λειτουργικό το τμήμα  Παραδείσια– 

Τσακώνα του αυτοκινητόδρομου Τρίπολη–Καλαμάτα, του οποίου η κυκλοφορία διεκόπη 

λόγω εκτεταμένων κατολισθήσεων. 

Η τυπική διατομή της αρτηρίας αποτελείται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά 

κατεύθυνση χωρίς ΛΕΑ, κεντρικό στηθαίο ασφαλείας τύπου New Jersey και συνολικού 

πλάτους οδοστρώματος 17,00μ. 

Προβλέπεται πλήρης κατασκευή της οδού, δηλαδή χωματουργικά, οδοστρωσία, 

ασφαλτικά, μικρά και μεγάλα τεχνικά, αποχέτευση-αποστράγγιση, σήμανση- ασφάλιση, 

H/M εγκαταστάσεις, εργασίες πρασίνου και αποκατάσταση και συμπλήρωση του κάθετου 

και παράπλευρου οδικού δικτύου. 

Το έργο υλοποιείται με μία εργολαβία κατασκευής και τις δύο (2) συμπληρωματικές 

συμβάσεις αυτής. Επιπλέον στο έργο περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες Τεχνικού 

Συμβούλου, δαπάνες απόκτησης γης και δικτύων ΟΚΩ. 

Από το παραπάνω συνολικό αντικείμενο του έργου, το επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση 

φυσικό αντικείμενο, περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των παρακάτω τεχνικών: 

- Κατασκευή κοιλαδογέφυρας μεταξύ των χ.θ.13+774 και χ.θ.14+270 

- Κατασκευή σήραγγας(cut & cover), συνολικού μήκους όψης 125μ, μεταξύ των 

χ.θ14+613 και χ.θ14+736 

- Κατασκευή ημιστεγάστρου Τ1(half cut & cover), μήκους 300μ., μεταξύ των 

χ.θ15+100 και χ.θ15+400 

- Κατασκευή γέφυρας Τ3 τριών ανοιγμάτων, μήκους 160μ, μεταξύ των χ.θ15+440 και 

χ.θ15+600 

- Κατασκευή μεταλλικής γέφυρας Τ4 δύο ανοιγμάτων, μήκους 390μ, μεταξύ των 

χ.θ16+255 και χ.θ16+645 

- Κατασκευή γέφυρας (Τ7) τριών ανοιγμάτων, μήκους 160μ, μεταξύ των χ.θ17+993 και 

χ.θ18+153 

- Βελτίωση μηκοτομικής χάραξης από τη χ.θ11+500 έως χ.θ13+700 

- Κατασκευή οπλισμένου επιχώματος από χ.θ18+530 έως χ.θ18+815 

- Κατασκευή πασσαλότοιχων από χ.θ13+027 έως χ.θ13+245, χ.θ13+620 έως 

13+668, χ.θ13+699 έως χ.θ13+774, χ.θ20+100 έως χ.θ20+340 
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Στο επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνονται επίσης οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις 

και οι υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου. 

 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 137.843.192,76 € 0 137.843.192,76 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 67.668.988,39 € 0 67.668.988,39 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 48.044.981,76 € 0 48.044.981,76 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 40.838.234,50 € 0 40.838.234,50 € 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου  

Μέχρι τις 31/12/12 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 100%. Οι 

επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 41.377.466,25 € 

(αντιστοιχούσα συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 29.378.001,04 €). 

Το έργο υλοποιείται με 4 Υποέργα: 

• Υποέργο 1: Εργασίες αποκατάστασης προβληματικών τμημάτων της Ε.Ο. Τριπόλεως 

– Καλαμάτας στο τμήμα Παραδείσια – Τσακώνα. 

• Υποέργο 2: Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών 

• Υποέργο 3: Τεχνικός Σύμβουλος για επίβλεψη και ποιοτικό έλεγχο 

• Υποέργο 4: Συμπληρωματικές Απαλλοτριώσεις 

Έχουν συμβασιοποιηθεί τα 3 πρώτα υποέργα ενώ το  4o  υποέργο θα ενεργοποιηθεί σε 

πιθανή επέκταση απαλλοτριώσεων. 
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Για τη διαχειριστική τακτοποίηση του έργου εντός του 2013 προβλέπεται να γίνει 

τροποποίηση της ισχύουσας απόφασης ένταξης. 

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Η απόκτηση γης έχει ολοκληρωθεί. Ενδεχομένως να απαιτηθούν συμπληρωματικές 

απαλλοτριώσεις. Το έργο παραδόθηκε σε κυκλοφορία το Δεκέμβριο του 2012 με 

παράκαμψη 1 περίπου χλμ. στη θέση της μεγάλης σιδερένιας γέφυρας Τ4, η οποία θα 

κατασκευάζεται παράλληλα και υπολογίζεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2013. 

 

8. Το Μεγάλο έργο «Ολοκλήρωση του τμήματος Αγ. Βαρβάρα – Αγ. Δέκα (Καστέλλι) 

του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο – Μεσσαρά», το οποίο αποτελεί ΕΡΓΟ – ΓΕΓΥΡΑ 

από το Γ΄ΚΠΣ και εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 296423 σύμφωνα με την υπ’ 

αριθ.  4212/20-09-2010 Απόφαση, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1495/23-4-

2012 Απόφαση. Το έργο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 181 Έργων 

Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ (Νο 68 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του νέου οδικού τμήματος από την Αγ. Βαρβάρα 

μέχρι τους Αγ. Δέκα (Καστέλλι), του κάθετου άξονα Ηράκλειο – Mεσσαρά, στο νομό 

Ηρακλείου Κρήτης.  

Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε στα πλαίσια του Γ΄ΚΠΣ (Ε.Π./ΟΑΛΑΑ) και προβλέπεται 

να ολοκληρωθεί στα πλαίσια της Δ’ προγραμματικής περιόδου (ΕΠ/ΕΠ). 

Το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή της αρτηρίας 

μήκους 15,7χλμ περίπου (νέα χάραξη) με 1 λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και 

λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Στο έργο προβλέπεται η κατασκευή 3 οδικών σηράγγων (Αγ. 

Βαρβάρα, Απομαρμά, Πλουτή), 9 Γεφυρών, 1 ανισόπεδου κόμβου, 1 ισόπεδου κόμβου, 1 

παρακαμπτήριας οδού καθώς και δευτερευουσών οδών συμπεριλαμβανομένων των 

ανισόπεδων διαβάσεων τους (άνω/ κάτω διαβάσεις) για την αποκατάσταση του τοπικού 

οδικού δικτύου.  

Επίσης περιλαμβάνει όλες τις λοιπές απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις, 

μετατοπίσεις δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας (ΟΚΩ) και εργασίες 

αρχαιολογικών ερευνών. 

Το έργο υλοποιείται με δυο κύριες συμβάσεις κατασκευής, μία ανά γεωγραφικό τμήμα, 

Αγ. Βαρβάρα – Απομαρμά και Απομαρμά – Αγ. Δέκα (Καστέλι) καθώς και τρείς 

Συμπληρωματικές Συμβάσεις για την ολοκλήρωση και λειτουργικότητα των τμημάτων 

αυτών.  
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Επίσης περιλαμβάνει όλες τις λοιπές απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις, 

μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, αρχαιολογικές εργασίες κ.λ.π. 

Στα πλαίσια του Γ΄ΚΠΣ (ΕΠ/ΟΑΛΛΑ) υλοποιήθηκε τμήμα του έργου με οικονομικό 

αντικείμενο 43.524.864,94€. 

Στα πλαίσια της Δ’ προγραμματικής περιόδου (ΕΠ/ΕΠ) το φυσικό αντικείμενο του έργου 

περιλαμβάνει όλες τις υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής για την ολοκλήρωση του 

τμήματος Αγ. Βαρβάρα – Αγ. Δέκα, καθώς και τις απαιτούμενες δαπάνες για 

απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας, και εργασίες 

αρχαιολογικών ερευνών. 

 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 130.581.807,03 € 51.839.932€ 182.421.739,03 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 102.273.321,42 € 43.524.865€ 145.798.186,42 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 102.273.321,42 € 43.524.865€ 145.798.186,42 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 86.932.323,19 € 30.249.781€ 117.182.104,19 € 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου  

Μέχρι τις 31/12/12 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 100%, ενώ 

υλοποίησή του ανέρχεται σε 56% (72% επί του συνόλου του έργου). Οι επιλέξιμες 

καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 35.809.373,32€ (αντιστοιχούσα 

συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 35.809.373,32€).  

Στο τμήμα Αγ. Βαρβάρα - Απομαρμά εκτελούνται εργασίες κατά μήκος της κεντρικής 

αρτηρίας 7,8χλμ περίπου και έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του μεγαλύτερου μέρους 

των τεχνικών έργων. Παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις λόγω σοβαρών κατολισθήσεων 
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στα πρανή στην αρχή της αρτηρίας. Για την ολοκλήρωση του τμήματος αυτού θα 

απαιτηθεί υπογραφή νέας σύμβασης. 

Στο τμήμα Απομαρμά - Αγ.Δέκα (Καστέλλι) έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σε όλο το 

μήκος 7,9χλμ της κεντρικής αρτηρίας και υπολείπονται ως επί τω πλείστον τα ασφαλτικά 

και η σήμανση/ασφάλιση για να αποδοθεί το έργο στην κυκλοφορία. Οι παραπάνω 

εργασίες θα ολοκληρωθούν μετά την απομάκρυνση των αρχαιολογικών ευρημάτων. 

 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Έχει αποδοθεί η γη μέσω απαλλοτριώσεων για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής. 

Έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες ΚΥΑ για τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις. Σε αναμονή η 

κήρυξη των συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων. 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο
 και 6

ο Τμήμα Αγ. Βαρβάρα – Απομαρμά                16.01.2008 16.12.2013 

2
ο
 και 7

ο
 Τμήμα Απομαρμά – Αγ. Δέκα (Καστέλλι)      14.02.2007 31.12.2013 

 

9. Το έργο «Ολοκλήρωση κατασκευής των τμημάτων της 36ης Εθνικής Οδού 

Μυτιλήνης - Καλλονής, τμήμα Ι: Βελτίωση 36ης Ε.Ο. κατά τμήματα από 

διακλάδωση Μοριάς μέχρι Αρίσβη και τμήμα ΙΙ: Βελτίωση τμήματος 36ης Ε.Ο. από 

διακλάδωση παράκαμψης Μοριάς έως διακλάδωση 1ης Επαρχιακής Οδού 

(Λάρσος)», το οποίο αποτελεί ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ από το Γ’ ΚΠΣ και εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ 

με την υπ. αριθμ. 3185/01-07-2010 Απόφαση και κωδικό ΟΠΣ 296015, η οποία 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3938/28-11-2012 Απόφαση..   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση 2 τμημάτων της Εθνικής οδού Μυτιλήνης -  

Καλοννής του Νομού Λέσβου, από Αρίσβη  μέχρι Μόρια και από Μόρια μέχρι Λάρσο. 

Το συνολικό μήκος των παρεμβάσεων είναι 19,4 χλμ. και περιλαμβάνει την κατασκευή 

του τμήματος  από Αρίσβη μέχρι Μόρια, (μήκους 6,8 χλμ. σε νέα χάραξη, καθώς και 

βελτίωση 8,8 χλμ.), με 1 λωρίδα ανά κατεύθυνση και την κατασκευή του τμήματος από 

Μόρια μέχρι Λάρσο, ( 3,8 χλμ. βελτίωση), με 1 λωρίδα ανά κατεύθυνση. 

Το έργο υλοποιείται με 1 εργολαβία κατασκευής. Επίσης περιλαμβάνει όλες τις λοιπές 

απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής 

Ωφέλειας, αρχαιολογικές εργασίες κ.λ.π. 
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Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 23.254.029,91 € 1.561.871,80 24.815.901,71 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 20.326.752,00 € 1.561.871,80 21.888.623,80 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 20.326.752,00 € 1.561.871,80 21.888.623,80 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 17.277.739,20 € 1.171.403,85 18.449.143,05 € 

 

Εντός του Α’ Εξαμήνου του 2013 έγινε 2η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, η οποία 

θα αποτυπωθεί στα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης έτους 2013. 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου   

Το υποέργο κατασκευών εκτελείται κανονικά και έχουν ολοκληρωθεί περίπου 15χλμ. επί 

συνόλου 19,4 χλμ. Συνεχίζονται οι εργασίες ΟΚΩ, αρχαιολογίας και οι διαδικασίες 

απαλλοτριώσεων. Ποσοστό υλοποίησης 65 % 

 

10. Το έργο «Ολοκλήρωση Κατασκευής του Τμήματος Γορίτσα – Αγριά της 

Παράκαμψης Βόλου και των Συνδετήριων οδών αυτής», το οποίο  αποτελεί ΕΡΓΟ - 

ΓΕΦΥΡΑ από το Γ’ ΚΠΣ και εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με την υπ. αριθμ. 3553/17-10-2011 

Απόφαση και κωδικό ΟΠΣ 362094.   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή τμήματος της αρτηρίας της παράκαμψης Βόλου 

από τη Γορίτσα μέχρι την Αγριά και των συνδετήριων οδών αυτής με την παραλιακή οδό. 

Το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή  τεσσάρων (4) 

ισόπεδων κόμβων, μιας κοιλαδογέφυρας, μεγάλων τεχνικών, σήραγγας διαφυγής, καθώς 

και των παράπλευρων οδών. 

Η αρτηρία προβλέπεται με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση. 

Το έργο υλοποιείται με δύο (2) εργολαβίες κατασκευής. Επίσης περιλαμβάνει όλες τις 

λοιπές απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών 

Κοινής Ωφέλειας και αρχαιολογικές εργασίες κ.λ.π. 

Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε στο πλαίσιο του Γ΄Κ.Π.Σ. (Έργο Γέφυρα). Στα πλαίσια 

του Γ΄ ΚΠΣ (ΠΕΠΘ και ΕΠ/ΟΑΛΑΑ) υλοποιήθηκε τμήμα του έργου με επιλέξιμο 

οικονομικό αντικείμενο 16.406.275,27€. 
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Στα πλαίσια της ΕΣΠΑ Προγραμματικής περιόδου (ΕΠ/ΕΠ) θα ολοκληρωθεί η αρτηρία 

στην περιοχή της κοιλαδογέφυρας καθώς και οι συνδετήριοι οδοί. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 17.597.875,00 27.018.908,47 44.616.783,47 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 17.597.875,00 16.406.275,27 34.004.150,27 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 17.597.875,00 16.406.275,27 34.004.150,27 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 14.958.193,75 12.304.706,45 27.262.900,2 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου   

Στο υποέργο 1 (κατασκευή του κάθετου άξονα) ο ανάδοχος κηρύχθηκε έκπτωτος στις 

2/9/2011. Γίνεται εκκαθάριση της εργολαβίας και ετοιμάζονται τα τεύχη δημοπράτησης. 

Στο υποέργο 5 (κατασκευή της αρτηρίας) ο διαγωνισμός που πραγματοποιήθηκε στις 

27/12/2011 κηρύχθηκε άγονος. Έγινε επαναδημοπράτηση στις 10/1/2012 και η σύμβαση 

υπογράφηκε στις 27/8/2012. Μέχρι τέλος του έτους έγινε η εγκατάσταση του αναδόχου 

και κατασκευάστηκε η δεξαμενή κατακράτησης ρύπων, έγινε η εκσκαφή του Π19 και 

κατασκευάστηκαν  οι τοίχοι αναχαίτισης καταπτώσεων του. 

Μέχρι τις 31/12/2012 οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 

492.314€ (προκαταβολή και δαπάνες κατασκευής). 

Το ποσοστό υλοποίησης έως 31/12/2012 ανέρχεται σε 2,80%. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Αναμένεται η επαναδημοπράτηση των υπολειπόμενων εργασιών στο υποέργο 

κατασκευής του κάθετου άξονα. 

Στο υποέργο κατασκευής της αρτηρίας οι εργασίες εξελίσσονται ομαλά και σύμφωνα με 

το ισχύον χρονοδιάγραμμα αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 

2014. Τέλος, εντός του 2013 αναμένεται η ενεργοποίηση και των υπόλοιπων υποέργων. 

 

11. Το νέο έργο «Βελτίωση Σύνδεσης Βελεστίνου με τον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και 

την πόλη του Βόλου».  Το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 216795, 

σύμφωνα με την  υπ. αριθμ. 5961/14-08-2009 Απόφαση και τροποποιήθηκε σύμφωνα με 

τις 5145 (π.ε)22/07/2011 και 3956 (π.ε.)-12/3/2012 Απoφάσεις.   
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Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή οδικού τμήματος για τη βελτίωση της σύνδεσης 

του Βελεστίνου με τον αυτοκινητόδρομο και την πόλη του Βόλου. 

Στην κατασκευή του έργου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα : 

1. Η κατασκευή γέφυρας μήκους περίπου 70m για τη διέλευση του κλάδου πάνω από 

την Π.Ε.Ο. και την παράπλευρη συνδετήρια οδό. 

1.  κατασκευή τμήματος της παράπλευρης συνδετήριας οδού μήκους 115 m 

2. Η κατασκευή μονού κλάδου πρόσβασης με κατεύθυνση το Βελεστίνο μήκους 455 m. 

3. Η υπερύψωση τμήματος της υπάρχουσας ενωτικής οδού μήκους 350 m. 

4. Η κατασκευή Τοπικής Οδού (No5) μήκους 270 m η οποία κατασκευάζεται επί 

υφιστάμενης οδού. 

5. Η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης μεταξύ ενωτικής οδού και Π.Ε.Ο. μήκους 140 m. 

6. Η κατασκευή έργων  αποχέτευσης –αποστράγγισης. 

Συνολικά από το έργο χρηματοδοτούνται κατασκευές, απαλλοτριώσεις, δαπάνες 

μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ, Αρχαιολογικές έρευνες κλπ. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 3.789.923,72 € 0 3.789.923,72 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 3.211.026,36 € 0 3.211.026,36 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 3.211.026,36 € 0 3.211.026,36 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2.634.925,40 € 0 2.634.925,40 € 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Το υποέργο κατασκευών εκτελείται κανονικά, αφού διευθετήθηκαν θέματα παραχώρησης 

από γειτονικό στρατόπεδο της έκτασης για την κατασκευή του κόμβου. Έχει ολοκληρωθεί 

η κατασκευή περίφραξης τύπου ΝΑΤΟ στην περίμετρο του χώρου που καταλαμβάνει το 

έργο για την ασφάλεια του παρακείμενου Στρατοπέδου 304 ΠΕΒ και η καθαίρεση της 

υφιστάμενης περίφραξης (τοιχίου). 

Για τον κλάδο πρόσβασης προς Βελεστίνο έχουν ολοκληρωθεί: 

Εκσκαφές σε όλο το μήκος του εκτός 20m περίπου, λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων. 
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Κατασκευή επιχώματος σε όλο τον κλάδο και σε πάχος έως 3,00 m. περίπου, εκτός 

του μήκους που καταλαμβάνουν τα αρχαιολογικά ευρήματα και μέχρι το ακρόβαθρο 

Α1 της Άνω Διάβασης.  

Στις 18/09/2012 υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας για την εκτέλεση των αρχαιολογικών 

ερευνών με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων για τη διενέργεια σωστικών 

αρχαιολογικών εργασιών. 

Μέχρι τις 31/12/2012 οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 

1.098.585€ (δαπάνες κατασκευής, ΟΚΩ και απαλλοτριώσεων). 

Το ποσοστό υλοποίησης έως 31/12/2012 ανέρχεται σε 34,21%. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Η προθεσμία παράτασης του έργου λήγει το καλοκαίρι του 2012 αλλά λόγω 

αρχαιολογικών εργασιών αναμένεται να δοθεί επιπλέον μικρή παράταση.  

 

12. Το νέο έργο «Βελτίωση Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου (κατά τμήματα) – Τμήμα: 

Αγρίνιο – Αγ. Βλάσης», το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 376134, 

σύμφωνα με την  υπ. αριθμ. 1494/11-04-2012 Απόφαση.   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Το έργο αφορά στην κατασκευή οδικού τμήματος μήκους 7.45χλμ του Οδικού Άξονα 

Αγρινίου-Καρπενησίου, από τον κόμβο Ρουπακιάς/Αγ Ιωάννη επί της Ε.Ο. Αντιρρίου – 

Ιωαννίνων, παρακάμπτοντας τον οικισμό Καμαρούλα μέχρι να καταλήξει στον 

υφιστάμενο δρόμο προς τον Άγιο Βλάση, όπου συναρμόζεται με αυτόν. Ο οδικός άξονας 

θα συνδέει το Αγρίνιο με το Καρπενήσι. Η προβλεπόμενη διατομή της οδού στα πρώτα 

6,5 χλμ είναι 11,00μ (πλάτος οδοστρώματος) και στο υπόλοιπο τμήμα είναι 8,00 μ 

(πλάτος οδοστρώματος) με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση σε όλο το μήκος της. Στα πρώτα 

3,57 χλμ έχουμε νέα χάραξη οδού και στη συνέχεια η χάραξη ακολουθεί την υφιστάμενη 

οδό με τοπικές βελτιώσεις μικρής έκτασης. Για την εξυπηρέτηση των παρόδιων οικισμών, 

ιδιοκτησιών και την αποκατάσταση του υφισταμένου οδικού δικτύου προβλέπεται η 

κατασκευή: 

 παράπλευρων οδών, μήκους 4,83 χλμ περίπου. 

 τεσσάρων (4) γεφυρών (Γ01, Γ02, Γ03 και Γ04). 

 και πέντε (5) ισόπεδων κόμβων Κ01 (Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων), Κ02 (Νέα 

Αβοράνης, Αγρινίου), Κ03 (Καμαρούλας), Κ04 (Αγ. Νικολάου) και Κ05 (Σχίνου). 
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Προστίθεται ως νέο υποέργο 6 στο φυσικό αντικείμενο της πράξης η κατασκευή οδικών 

τμημάτων (Χ.Θ.: 5+433 - 5+639) & (Χ.Θ.: 6+589 - 6+672) συνολικού μήκους 300μ 

περίπου, στις θέσεις κατασκευής υψηλών τοίχων αντιστήριξης Τ1-Τ2 και Τ3, στο τμήμα: 

Αγρίνιο – Αγ. Βλάσης της Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου. Για την κατασκευή των τοίχων 

έχει εκπονηθεί η μελέτη υποστηρικτικής αποτύπωσης των τοίχων αντιστήριξης Τ1. Τ2 & 

Τ3 του υποτμήματος από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 7+450 του τμήματος Αγρίνιο – Αγ. Βλάσης 

της Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου (ΔΜΕΟ/ο/1257/1-4-13).  

Τέλος, στο έργο περιλαμβάνονται οι αναγκαίες Απαλλοτριώσεις, οι μετατοπίσεις δικτύων 

Ο.Κ.Ω., οι αρχαιολογικές εργασίες και οι συμπληρωματικές μελέτες και έρευνες. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 27.500.000,00  27.500.000,00 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 27.500.000,00  27.500.000,00 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 27.500.000,00  27.500.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 23.375.000,00  23.375.000,00 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου  

Το υποέργο κατασκευών βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας των Τευχών Δημοπράτησης. 

Εντός του 2013 αναμένεται η διεξαγωγή της δημοπράτησης. 

 

13. Το έργο «Παράκαμψη Άνω Βιάννου», το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 

327467, σύμφωνα με την  υπ. αριθμ. 258/31-01-2011 Απόφαση.   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή της παράκαμψης της Άνω Βιάννου στο νομό 

Ηρακλείου. 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή της επαρχιακής οδού για 

την παράκαμψη του οικισμού της Άνω Βιάννου, μήκους περίπου 3,8 χλμ. με 1 λωρίδα 

κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. 

Στο έργο προβλέπεται η κατασκευή 3 ισόπεδων κόμβων και παράπλευρου οδικού 

δικτύου. 

Το έργο υλοποιείται με 1 εργολαβία κατασκευής. Επίσης περιλαμβάνει όλες τις λοιπές 

απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής 

Ωφέλειας και αρχαιολογικές εργασίες. 
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Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 13.000.000 - 13.000.000 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 13.000.000 - 13.000.000 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 13.000.000 - 13.000.000 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 11.050.000 - 11.050.000 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου   

Μέχρι τις 31/12/12 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 100%, ενώ 

υλοποίησή του ανέρχεται σε 22%. Οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες 

ανέρχονται σε 2.729.241,11€ (αντιστοιχούσα συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 

2.729.241,11€).  

Εκτελούνται εργασίες κατασκευής κατά μήκος του άξονα. Η απόκτηση γης έχει 

συντελεστεί. Αναμένεται τον Ιανουάριο 2013 η απόφαση αυτεπιστασίας για τις 

αρχαιολογικές εργασίες. Οι μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ θα ακολουθήσουν την εξέλιξη του 

υποέργου κατασκευής. 

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Έχει αποδοθεί η γη μέσω απαλλοτριώσεων για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής. 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο
  Παράκαμψη Άνω Βιάννου 09.01.2012 09.01.2014 

 

14. Το έργο «Κατασκευή του τμήματος Ελαιοχώρι – Κουμπίλα» της οδού Τρίπολης – 

Άστρους» το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 340101, σύμφωνα με την  υπ. 

αριθμ. 1132/07-04-2011 Απόφαση.   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο της Πράξης είναι η κατασκευή  τμήματος της οδού Τρίπολης – Άστρους, που 

χωροθετείται στα όρια του Δήμου Β. Κυνουρίας. Έχει αρχή τη  Χ.Θ. 0+00 (Ι.Κ. 

Ελαιοχωρίου) και πέρας τη Χ.Θ. 1+218 (δυτικά της θέσης Χάνι Τσιμούρι).  

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη βελτίωση της ασφάλειας αλλά και των 

τεχνικών χαρακτηριστικών της οδού με την κατασκευή κυρίως πασσαλότοιχων, κλειστού 

και υπόγειου τεχνικού, όπως και γέφυρας στην περιοχή του Τάνου ποταμού. Το 
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ασφαλτοστρωμένο πλάτος οδοστρώματος προβλέπεται να είναι 9 μέτρα(1λωρίδα ανά 

κατεύθυνση). 

Υλοποιείται με 1 εργολαβία κατασκευής. Επίσης περιλαμβάνει όλες τις λοιπές 

απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής 

Ωφέλειας, κ.λ.π. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 18.000.000,00  18.000.000,00 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 18.000.000,00  18.000.000,00 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 18.000.000,00  18.000.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 13.500.000,00  13.500.000,00 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου   

Για το βασικό υποέργο της κατασκευής έχει υπογραφεί η σύμβαση την 14/6/2012 με 

χρονική διάρκεια 24 μήνες, ενώ το δεύτερο εξάμηνο του 2012 άρχισε η υλοποίησή του με 

την εγκατάσταση του αναδόχου και την υλοποίηση πρόδρομων χωματουργικών 

εργασιών. 

 

15. Το έργο «Κατασκευή / Αναβάθμιση του Οδικού Άξονα Καλλονής – Σιγρίου Λέσβου», 

το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 355347, σύμφωνα με την  υπ. αριθμ. 

2784/18-08-2011 Απόφαση.   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής-Σιγρίου Λέσβου 

μήκους 46,7 χλμ με βελτίωση της υφιστάμενης οδού  σε μήκος 21 χλμ περίπου με 

αναβάθμιση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της και η κατασκευή νέων τμημάτων σε 

μήκος 25,7 χλμ περίπου. 

Προβλέπεται η διαμόρφωση οκτώ (8) ισόπεδων κόμβων κατά μήκος της χάραξης, καθώς 

και η κατασκευή μίας γέφυρας (γέφυρα Άντισσας). Επίσης θα γίνουν εργασίες 

αποχέτευσης – αποστράγγισης οδού, σήμανσης , ασφάλισης, οδοφωτισμού και 

πρασίνου, ενώ σε ορισμένα τμήματα θα γίνει διαπλάτυνση της οδού. 

Η διατομή της οδού θα είναι συνολικού πλάτους 12,00 μέτρων με μία λωρίδα ανά 

κατεύθυνση. 
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Το έργο υλοποιείται με 1 εργολαβία κατασκευής. Επίσης περιλαμβάνει όλες τις λοιπές 

απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής 

Ωφέλειας, αρχαιολογικές εργασίες κ.λ.π. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 44.500.000,00  44.500.000,00 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 44.500.000,00  44.500.000,00 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 44.500.000,00  44.500.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 37.825.000,00  37.825.000,00 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου   

Το υποέργο κατασκευών συμβασιοποιήθηκε στις 10/09/2012, ενώ το ποσοστό 

υλοποίησης του είναι 0%, διότι δεν έχει αποδοθεί στο εργολάβο η απαιτούμενη γη μέσω 

των επιτάξεων. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Εκδόθηκε η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στις 11-12-2012, ενώ αναμένεται: η 

έκδοση του ΦΕΚ, η απόφαση της επίταξης και η έγκριση του κτηματολογίου. 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο Κατασκευή / αναβάθμιση του οδικού άξονα 

Καλλονής – Σιγρίου Λέσβου                

10.09.2012 10.09.2015 

 

Προβλήματα / Απαιτούμενες Ενέργειες 

Εκκρεμεί η έκδοση της απόφασης επίταξης, η έγκριση του κτηματολογίου και η έκδοση 

προσωρινής τιμής μονάδας. 

 

16. Το έργο «Κατασκευή του τμήματος Φωκιανός-Κυπαρίσσι της οδού "Μύλοι-Άστρος-

Λεωνίδιο-Πούλιθρα-Φωκιανός-Κυπαρίσσι"», το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με 

κωδικό ΟΠΣ 375936, σύμφωνα με την  υπ. αριθμ. 1513/11-4-2012 Απόφαση.   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του υπόψη έργου αποτελεί η κατασκευή του δρόμου Κυπαρίσσι-Φωκιανός, 

που αποτελεί τμήμα του δρόμου Μύλοι-Κυβέρι-'Αστρος-Τυρός-Λεωνίδιο-Φωκιανός- 

Κυπαρίσσι. Ο δρόμος ξεκινά από τη βόρεια πλευρά του οικισμού Κυπαρίσσι και 
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κατευθύνεται βόρεια, καταλήγοντας στον όρμο Φωκιανού. Ο δρόμος χωροθετείται στην 

ανατολική πλευρά της Πελοποννήσου και ανατολικά του Πάρνωνα, χαράσσεται 

παράλληλα στην ακτή και ενώνει, ανατολικά, το Νομό Λακωνίας με το Νομό Αρκαδίας. 

Το συνολικό μήκος της υπό κατασκευή οδού είναι 19.779,50 μέτρα και πλάτους 

κυκλοφορίας 6,5 m. 

Προβλέπεται να γίνουν εργασίες, χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας και 

ασφαλτικών, σήμανσης και ασφάλισης. 

Επιπλέον στην πράξη περιλαμβάνονται απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις ΟΚΩ και 

αρχαιολογικές έρευνες. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
18.113.000,00 

 

- 18.113.000,00 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 18.113.000,00 - 18.113.000,00 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 18.113.000,00 - 18.113.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 15.396.050,00 - 15.396.050,00 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Η Πράξη θα υλοποιηθεί με 4 υποέργα. Η βασική σύμβαση κατασκευής θα δημοπρατηθεί 

το πρώτο εξάμηνο του 2013 και αναμένεται να συμβασιοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 

ίδιου έτους. 

 

17. Το έργο «Σύνδεση της Ιόνιας Οδού με Αστακό : Τμήμα Κόμβος Πλατυγιαλίoυ – Ι.Κ. 

Αγίου Δημητρίου», το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 376132, σύμφωνα 

με την  υπ. αριθμ. 1493/11-04-2012 Απόφαση.   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Το έργο αφορά στην κατασκευή οδικού τμήματος μήκους 6.5χλμ περίπου του Οδικού 

Άξονα Αστακός – Γέφυρα Γουριάς από τη διασταύρωση προς Πλατυγιάλι (λιμάνι) έως τη 

διασταύρωση προς Αγ. Δημήτριο. Ο οδικός άξονας θα συνδέει τον Αστακό και το λιμάνι 

Πλατυγιάλι με την Ιόνια Οδό, διερχόμενος από τη γέφυρα Γουριάς και εν συνεχεία 

διαμέσου της υφισταμένης σήραγγας Αγ. Ηλία. Η προβλεπόμενη διατομή της οδού είναι 

11.00μ. (πλάτος ασφαλτικού) με μία 1 λωρίδα ανά κατεύθυνση. Στα πρώτα 3,5 χλμ. η 

χάραξη ακολουθεί την υφιστάμενη οδό με τοπικές βελτιώσεις μικρής έκτασης, και στη 
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συνέχεια έχουμε νέα χάραξη προκειμένου η υφιστάμενη οδός να λειτουργεί ως 

παράπλευρη οδός. Για την εξυπηρέτηση των παρόδιων οικισμών και την αποκατάσταση 

του υφισταμένου οδικού δικτύου προβλέπεται η κατασκευή: 

 τεσσάρων (4) παράπλευρων οδών (SR1A, SR1Δ, SR2Δ, SR4Α) μήκους 3,2 χλμ 

περίπου. 

 2 γεφυρών (Γ1, Γ2). 

 και δύο (2) ισόπεδων κόμβων Κ1 (Παλαιομάνινας) και Κ4 (Αγ. Δημητρίου) 

Τέλος στο έργο περιλαμβάνονται οι αναγκαίες Απαλλοτριώσεις, οι μετατοπίσεις δικτύων 

Ο.Κ.Ω. οι αρχαιολογικές έρευνες, οι συμπληρωματικές μελέτες και οι υπηρεσίες 

Συμβούλου. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 44.400.000,00 - 44.400.000,00 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 44.400.000,00 - 44.400.000,00 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 44.400.000,00 - 44.400.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 37.739.999,99    - 37.739.999,99    

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Το υποέργο κατασκευών βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας των Τευχών Δημοπράτησης. 

Εντός του 2013 αναμένεται η διεξαγωγή της δημοπράτησης. 

 Δείκτες Παρακολούθησης 

Η πρόοδος στην υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας παρακολουθείται με βάση δείκτες 

εκροών και αποτελέσματος. Σε ότι αφορά στους Δείκτες Εκροών του εγκεκριμένου ΕΠ-ΕΠ 

για τον Άξονα προβλέπεται: α) η κατασκευή και αποπεράτωση 580 χιλιομέτρων 

αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ, β) η βελτίωση/ κατασκευή 341,7 χιλιομέτρων οδών Εθνικού 

Οδικού Δικτύου και γ) η βελτίωση/ κατασκευή 22,9 χιλιομέτρων οδών εκτός 

αυτοκινητοδρόμων και εκτός Εθνικού Οδικού Δικτύου.  

Όσον αφορά στους Δείκτες Αποτελέσματος του εγκεκριμένου ΕΠ-ΕΠ για τον Άξονα 

προβλέπεται α) η μείωση της χρονοαπόστασης κατά 7:45 ώρες, β) η αύξηση της 

προσπελασιμότητας κατά 35,5 χλμ/ώρα και γ) η μείωση της επικινδυνότητας του οδικού 

δικτύου κατά 30% περίπου (0,248 νεκροί /108 οχηματοχιλιόμετρα). 
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Τα ενταγμένα έργα στον Άξονα έως 31/12/2012 αναμένεται να δημιουργήσουν 16.380,73 

ισοδύναμα ανθρωποέτη εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους και 832 νέες 

ισοδύναμες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά τη λειτουργία τους σύμφωνα με τα 

Τεχνικά Δελτία των εν λόγω έργων.   

Έως 31/12/2012 -με βάση τα εξαμηνιαία δελτία προόδου των ενταγμένων στον Άξονα 

έργων-  έχουν αποδοθεί σε κυκλοφορία / χρήση 15,25 χλμ οδών Εθνικού Οδικού Δικτύου 

ενώ έχουν δημιουργηθεί 3.975,25 ισοδύναμα ανθρωποέτη εργασίας. Τα παραπάνω στοιχεία 

αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ

Επίτευξη 0 0 0 118 166,1 403,1

Στόχος 817 817

Αφετηρία 237 237

Επίτευξη 0 0 0 0 0 7,73

Στόχος 17 17

Αφετηρία 7,73 7,73

Επίτευξη 0 0 0 0 15,25 40,55

Στόχος 367 367

Αφετηρία 25,3 25,3

Επίτευξη 0 0 0 0 0 5,9

Στόχος 28,8 28,8

Αφετηρία 5,9 5,9

Επίτευξη 0 0 0 0 0 0,816

Στόχος 0,568 0,568

Αφετηρία 0,816 0,816

Επίτευξη 0 0 0 0 0 19:06

Στόχος 11:21 11:21

Αφετηρία 19:06 19:06

Επίτευξη 0 0 0 0 0 46,5

Στόχος 82 82

Αφετηρία 46,5 46,5

Επίτευξη 0 0 0 0 0 0

Στόχος

Αφετηρία 0 0

Επίτευξη 0 0 0 0 3.975,25 3.975,25

Στόχος

Αφετηρία 0 0

501 Θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης της πράξης

2005 Βελτίωση / κατασκευή οδών 

Εθνικού Οδικού Δικτύου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2006 Βελτίωση / κατασκευή οδών εκτός 

αυτοκινητόδρομων και εκτός 

Εθνικού Οδικού Δικτύου

ΕΚΡΟΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1 Νέες θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται κατά τη λειτουργία 

της πράξης

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

2102

Χρονοαπόσταση

Προσπελασιμότητα

Επικινδυνότητα οδικού δικτύου

16 Χλμ κατασκευασμένων / 

Αναβαθμισμένων οδών 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α'

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΕΚΡΟΩΝ CORE

15 Κατασκευή και αποπεράτωση 

αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ

 

4.2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Β: ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΘΕ/Π & 

ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ  

(Π/Υ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 

284.705.882€) 

 Επίτευξη στόχων και ανάλυση προόδου του άξονα  

Στον Άξονα Προτεραιότητας Β προβλέπεται, σε προγραμματικό επίπεδο, η υλοποίηση 

παρεμβάσεων σε δύο (2) περιφέρειες αμιγούς στόχου σύγκλισης (Δυτική Ελλάδα, 

Πελοπόννησος), οι οποίες αφορούν στην ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής γραμμής του 

άξονα Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδομένη / Προμαχώνας (ΠΑΘΕ/Π) που αποτελεί 

τον σιδηροδρομικό άξονα υψηλής ταχύτητας της Χώρας και εντάσσεται στα Διευρωπαϊκά 

Δίκτυα.  
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Ο Άξονας εξειδικεύτηκε στο σύνολό του στη θεματική προτεραιότητα 17 - «Σιδηρόδρομοι 

ΤΕΝ-Τ», με προτεραιότητα στην αποπεράτωση της νέας διπλής σιδ/κής γραμμής υψηλών 

ταχυτήτων Κιάτο – Πάτρα, και ακολούθησε η έκδοση σχετικής πρόσκλησης με Δυνητικό 

Δικαιούχο την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. 

Σε συνέχεια της ανωτέρω Πρόσκλησης εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα τα κάτωθι 2 Μεγάλα 

έργα: 

ΚΘΠ MIS ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΕΝΤΑΞΗ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ)  ΕΝΤΑΞΗ (ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)  ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ)  ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)  ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

216767

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔ/ΚΗΣ 

ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΣΚΑ) - ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΟ 

ΤΜΗΜΑ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ - ΡΙΟ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΑΤΟ - 

ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ

484.000.000,00       429.356.400,00       48.000.000,00         42.580.800,00         21.131.999,73         21.131.999,73         

377755

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ 

152.051.510,00       134.884.894,52       116.351.509,99       103.215.424,51       88.571.995,97         88.571.995,97         

Σύνολο ΚΘΠ 17 636.051.510,00       564.241.294,52       164.351.509,99       145.796.224,51       109.703.995,70       109.703.995,70       

636.051.510,00       564.241.294,52       164.351.509,99       145.796.224,51       109.703.995,70       109.703.995,70       

17

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ  

1. Το Μεγάλο έργο «Κατασκευή νέας διπλής σιδ/κής γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) - Πάτρας 

στο τμήμα Ροδοδάφνη - Ρίο και κατασκευή συστήματος ηλεκτροκίνησης στο 

τμήμα Κιάτο – Ροδοδάφνη», το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 216767 

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1059-ΤΣ.68/Φ.71-91/30-04-2010 Απόφαση. Το έργο 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 181 Έργων Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ (Νο 96 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής, μήκους 

27χλμ., στο τμήμα Ροδοδάφνη (Αίγιο) - Ρίο της γραμμής Αθήνας-Πάτρας, με 

σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και, τηλεπικοινωνίες Περιλαμβάνει επίσης την εγκατάσταση 

συστήματος ηλεκτροκίνησης στη νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή στο τμήμα Κιάτο - 

Ρίο, μήκους 98,6 χλμ. Η νέα γραμμή αρχίζει στην περιοχή της Ροδοδάφνης, μετά τον 

σταθμό Αιγίου, και τελειώνει στην περιοχή του Ρίου (μετά τη στάση του Ρίου), όπου η νέα 

χάραξη θα συναρμόζεται με την υφιστάμενη γραμμή μετρικού εύρους.   

Περιλαμβάνονται σημαντικά τεχνικά έργα (σήραγγα Παναγοπούλας διπλού κλάδου, 

μήκους 4.800 μέτρων έκαστος, 9 σιδηροδρομικές γέφυρες, 3 οδικές γέφυρες, 33 

ανισόπεδες διαβάσεις, 7 σιδηροδρομικές στάσεις (Ροδοδάφνης, Σελιανίτικων, Καμαρών, 

Ψαθόπυργου, Αραχωβίτικων, Αγ. Βασιλείου και Ρίου), παράπλευρη οδοποιία, 

αποκαταστάσεις δικτύων κοινής ωφελείας και αρχαιολογικές ανασκαφικές έρευνες) 

Τα υποέργα με τα οποία προβλέπεται να υλοποιηθεί το έργο αντιστοιχούν στα 

παρακάτω: 

1. Απαλλοτριώσεις 

2. Κατασκευή υποδομής της νέας διπλής σ/δ γραμμής από Χ.Θ. 91+500 μέχρι Χ.Θ. 
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113+600 (τμήμα Ροδοδάφνη - Δρέπανο) και σήραγγας Παναγοπούλας 

3. Κατασκευή υποδομής της νέας διπλής σ/δ γραμμής από Χ.Θ. 113+600 μέχρι Χ.Θ. 

120+000 (τμήμα Δρέπανο – Ρίο) 

4. Προμήθεια 248.750) μετρικών τόνων (ΜΤ) σκύρων 

5. Προμήθεια 79.000 τεμαχίων πλήρως ολόσωμων στρωτήρων 

6. Προμήθεια 6.850 ΜΤ Σιδηροτροχιών 

7. Προμήθεια υπόλοιπων υλικών επιδομής 

8. Κατασκευή σιδηροδρομικής γέφυρας υπεράνω Νέας Εθνικής Οδού (Ν.Ε.Ο.), 

επιδομή, σηματοδότηση- τηλεδιοίκηση, φυτοτεχνικές εργασίες, Η/Μ εργασίες 

σηράγγων και σταθμών – στάσεων 

9. Μετατοπίσεις ΟΚΩ 

10. Εργασίες Ηλεκτροκίνησης 

 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 622.560.000 € - 622.560.000 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 484.000.000 € - 484.000.000 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 429.356.400 € - 429.356.400 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 364.952.940 € - 364.952.940 € 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου  

Στις 08/05/2012 διενεργήθηκε η δημοπράτηση για την ανάθεση εκτέλεσης του 1ου  

υποέργου υποδομής που αφορά σε εργασίες υποδομής για την κατασκευή της νέας 

διπλής σ/δ γραμμής στο τμήμα Ροδοδάφνη - Ψαθόπυργος και Σήραγγα Παναγοπούλας 

από χ.θ 91+500 έως χ.θ 113+000. Η υπογραφή της σύμβασης αναμένεται εντός του 

τρίτου τριμήνου 2013. Παράλληλα, έχουν συνταχθεί τα τεύχη δημοπράτησης για το 
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υπόλοιπο τμήμα της υποδομής (Ψαθόπυργος – Ρίο) και αναμένεται η έγκρισή τους από 

το Δικαιούχο, προκειμένου να διενεργηθεί ο σχετικός διαγωνισμός εντός του τέταρτου 

τριμήνου 2013. Σε ότι αφορά τις απαλλοτριώσεις έχουν κηρυχθεί τρεις τμηματικές 

απαλλοτριώσεις για το τμήμα από χ.θ. 92 μέχρι χ.θ.113 και έχει γίνει η παρακατάθεση 

των αποζημιώσεων με βάση τις πρωτόδικες αποφάσεις. Για τα τμήματα από χ.θ. 100 -

106 και από χ.θ. 109 - χ.θ.113 έχει γίνει μερική συντέλεση. Το πρώτο τρίμηνο του 2013 

αναμένεται η δημοσίευση σε ΦΕΚ της κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την 

κατασκευή της νέας διπλής σ/δ γραμμής στο υπόλοιπο τμήμα από χ.θ.113+000 μέχρι 

χ.θ.120+000.  

Οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονταν στις 31/12/2012 σε 

21.132.000 € (ποσό που αντιστοιχεί εξ ολοκλήρου σε συγχρηματοδοτούμενη δημόσια 

δαπάνη).  

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των κύριων υποέργων της πράξης 

αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

2
ο Τμήμα από 91+500 έως Χ.Θ. 113+000 

Αύγουστος  

2013                

Αύγουστος  

2016                

4
ο
 Τμήμα από Χ.Θ. 113+60 έως Χ.Θ. 120+000 Ιούνιος 2014        

Ιανουάριος 

2017        

9
ο 

Επιδομή – Σηματοδότηση                     
      Μάιος   

2016        

  Νοέμβριος      

2017        

11
ο 

Ηλεκτροκίνηση 
Ανάλογα με την εξέλιξη των 

υπόλοιπων εργασιών 

Προβλήματα / Απαιτούμενες Ενέργειες 

1. Για τις εργασίες ηλεκτροκίνησης του τμήματος Κιάτο - Ροδοδάφνη - Ρίο βρίσκεται σε 

εξέλιξη η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Στις 07/02/2012 υποβλήθηκε 

στην αρμόδια υπηρεσία (ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Μετά τη γνωμοδότηση όλων των αρμόδιων φορέων συντάσσεται το σχέδιο της 

σχετικής ΚΥΑ. 

2. Η βασικότερη αιτία της καθυστέρησης που σημειώθηκε στην πρόοδο του σχετικού 

έργου (και του Άξονα) προέκυψε από την εμπλοκή της νέας διπλής σιδ/κής γραμμής 

Ροδοδάφνη – Ρίο με το έργο του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου – Πατρών και 
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ειδικότερα από την παράλληλη κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου στην είσοδο 

και έξοδο της σήραγγας Παναγοπούλας, καθώς και στην περιοχή του τεχνικού 

γεφύρωσης ΣΓ 3.  Προκειμένου να υπάρξει απεμπλοκή των δύο έργων στα στόμια 

εισόδου και εξόδου της σήραγγας Παναγοπούλας, η ΕΡΓΟΣΕ προχώρησε στην 

τροποποίηση των φάσεων κατασκευής. Σε ότι αφορά το τεχνικό διασταύρωσης της 

σιδηροδρομικής γραμμής και της Νέας Εθνικής Οδού στη Χ.Θ. 96+500 (υποέργο 3), 

προτείνεται να κατασκευαστεί από τον παραχωρησιούχο. Αν αυτό δεν καταστεί 

εφικτό, η σχετική κατασκευή θα δημοπρατηθεί από την ΕΡΓΟΣΕ μαζί με την 

εργολαβία της επιδομής της γραμμής. 

Το έργο δεν φαίνεται να μπορεί να υλοποιηθεί στο σύνολό του έως το πέρας της 

τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξασφαλισθεί η 

ολοκλήρωσή του στο πλαίσιο της επόμενης προγραμματικής περιόδου.  

 

2. Το Μεγάλο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟ - ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ», το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 

377755 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1731/Φ93/11-10-2012 Απόφαση. Της ένταξής του 

προηγήθηκε η με αρ. πρ. 3489/1-6-2012 απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση 

της αρχικής εγκριτικής απόφασης του έργου του Β’ Ταμείου Συνοχής (2000-2006) «Διπλή 

Σ.Γ από το τμήμα Κιάτο έως Ροδοδάφνη», σε συνέχεια αιτήματος τροποποίησης που είχε 

υποβληθεί στις υπηρεσίες της Ε.Ε. και αφορούσε κυρίως στο διαχωρισμό του φυσικού 

αντικειμένου του έργου σε 2 λειτουργικές φάσεις [Α΄φάση: Κιάτο-Διακοφτό (συνέχιση της 

χρηματοδότησης από το Β’ Ταμείο Συνοχής) και Β΄φάση: Διακοφτό - Ροδοδάφνη (προς 

χρηματοδότηση από τον Άξονα Β του ΕΠΕΠ)].  

Το έργο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 181 Έργων Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ 

(Νο 100 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής, μήκους 

16 χλμ. περίπου, στο τμήμα από Διακοπτό μέχρι την έξοδο της σήραγγας Αιγίου 

(περιοχή Ροδοδάφνης), όπου η νέα χάραξη συναρμόζεται με την υφιστάμενη μετρικού 

εύρους γραμμή με σηματοδότηση - τηλεδιοίκηση. Με την ολοκλήρωση του έργου, η 

υπάρχουσα μονή γραμμή θα αντικατασταθεί με διπλή γραμμή υψηλών ταχυτήτων στο 

παραπάνω τμήμα, το οποίο αποτελεί κομμάτι του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνας (ΣΚΑ) – 

Πάτρας. 
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Αναλυτικότερα στο έργο περιλαμβάνονται: 

 Εργασίες Υποδομής 

Κατασκευή της υποδομής της νέας διπλής σ/δ γραμμής στο τμήμα από Χ.Θ. 75+500 

(περιοχή Διακοπτού) μέχρι Χ.Θ. 91+500 (περιοχή Ροδοδάφνης) της Σήραγγας Αιγίου, 

του σιδηροδρομικού σταθμού Αιγίου και της στάσης Ελίκης με τα κτίρια, τις 

αποβάθρες, τα στέγαστρα και τον περιβάλλοντα χώρο, καθώς και τα Η/Μ οδικών 

έργων. 

 Εργασίες Επιδομής 

Στρώση - τακτοποίηση της διπλής γραμμής κανονικού εύρους 16 χιλ.  

 Η/Μ εργασίες σηράγγων και εγκατάσταση συστημάτων σηματοδότησης και 

τηλεδιοίκησης. 

 Προμήθειες των αναγκαίων υλικών επιδομής 

 Φυτοτεχνικές Εργασίες.  

Επίσης, στο έργο περιλαμβάνονται όλες οι λοιπές απαραίτητες δαπάνες για 

απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) και 

αρχαιολογικές εργασίες. Το έργο υλοποιείται με τα κάτωθι υποέργα: 

1) Προμήθεια 362.000 ΜΤ Σκύρων για τη γραμμή Κιάτο-Ροδοδάφνη, στο τμήμα από Χ.Θ. 

50+000 μέχρι  Χ.Θ. 91+500  

2) Προμήθεια 117.000  τεμ. Στρωτήρων για τη γραμμή Κιάτο-Ροδοδάφνη από Χ.Θ. 

50+000 μέχρι  Χ.Θ. 91+500 

3) Προμήθεια 18.100 ΜΤ Σιδηροτροχιών για τη γραμμή Κιάτο-Ροδοδάφνη 

4) Προμήθεια 13.250 τεμ. Ειδικών Ολόσωμων Στρωτήρων για τη γραμμή Κιάτο -

Ροδοδάφνη 

5) Κατασκευή υποδομής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Διακοπτό 

–από Χ.Θ. 79+000 έως Χ.Θ. 91+500 (εκτός σήραγγας Αιγίου)  

6) Προμήθεια 56  τεμ.αλλαγών τροχιάς για τη γραμμή Κιάτο-Ροδοδάφνη 

7) Κατασκευή σήραγγας Αιγίου στο τμήμα Κιάτο –Αίγιο 

8) Υπολειπόμενα έργα υποδομής και επιδομής στο τμήμα Διακοπτό –Ροδοδάφνη και 

Η/Μ σηράγγων, σηματοδότηση- τηλεδιοίκηση. 

9) Φυτοτεχνικές Εργασίες (Α’ Φάση) 

10) Φυτοτεχνικές Εργασίες (β’ Φάση) 

11)Απαλλοτριώσεις  



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012  ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 

 

 

- 94 - 

12) ΟΚΩ 

13) Αρχαιολογία  

14) Κατασκευή υποδομής από Χ.Θ. 73+135 μέχρι 79+000, Σιδηροδρομικών Σταθμών και 

Στάσεων 

 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 242.349.658 - 242.349.658 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 152.051.510 - 152.051.510 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 134.884.895 - 134.884.895 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 114.652.160 - 114.652.160 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της σήραγγας Αιγίου, μήκους 3.200 μέτρων και έχει 

εκτελεστεί μέρος των έργων υποδομής (εργασίες στη ΣΓ17 και ΣΓ18) της νέας διπλής 

σιδηροδρομικής γραμμής από χ.θ.79+000 έως χ.θ. 91+500. Τα υπολειπόμενα έργα 

υποδομής στο τμήμα αυτό μαζί με την επιδομή, οι ηλεκτρομηχανολογικές (Η/Μ) εργασίες 

σηράγγων και η σηματοδότηση – τηλεδιοίκηση εκτιμάται ότι θα δημοπρατηθούν μέχρι τις 

15/7/2013.  Επίσης, έχουν ολοκληρωθεί οι προμήθειες των απαραίτητων υλικών 

επιδομής και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στο πλαίσιο της σύμβασης για την κατασκευή 

των έργων υποδομής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Διακοπτό  – 

Ροδοδάφνη, από χ.θ. 75+500 έως χ.θ.79+000 (Ελαιώνας), στο φυσικό αντικείμενο της 

οποίας συμπεριλαμβάνεται και η κατασκευή του σιδηροδρομικού σταθμού Αιγίου και της 

σιδηροδρομικής στάσης Ελίκης, καθώς και τα  Η/Μ του οδικού δικτύου στο τμήμα αυτό. 

Στο τμήμα αυτό έχει γίνει η κήρυξη της απαλλοτρίωσης και αναμένεται η εκδίκαση για τον 

προσδιορισμό προσωρινής τιμής αποζημίωσης. Ωστόσο, αναμένεται να αποδοθούν τα 

25.596 τ.μ από την συνολική επιφάνεια σε  συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 219085/18-9-
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2012 απόφασης του Δ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ να καταβληθούν προκαταβολές συνολικού ποσού 

643.869€ σε ορισμένες ιδιοκτησίες, προκειμένου να προωθηθούν οι επείγουσες 

εργασίες.  

Τέλος, στις 9/10/2012 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την Α’ Φάση των Φυτοτεχνικών 

εργασιών. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των κύριων υποέργων της πράξης 

αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

5
ο
 Τμήμα από 79+000 έως Χ.Θ. 91+500                      Ιούλιος 2007                Ιούνιος 2012                

7
ο
 

Κατασκευή σήραγγας Αιγίου στο τμήμα Κιάτο 

–Αίγιο 
      Μάιος 2006        Ιούλιος 2011                

8
ο
 

Υπολειπόμενα Έργα Υποδομής – 

      Επιδομή – Σηματοδότηση                                    

Ιανουάριος 2014 Δεκέμβριος 

2015 

9
ο & 

10
ο
 Φυτοτεχνικές Εργασίες    (Α’& β’ Φάση) 

Ιούλιος 2014                Δεκέμβριος 

2015 

14
ο 

Τμήμα από Χ.Θ. 73+135 έως Χ.Θ. 79+000               Ιανουάριος 2012 Ιούλιος 2014                

Προβλήματα / Απαιτούμενες Ενέργειες 

Θα πρέπει να επισπευτεί η εκκαθάριση της σύμβασης στο πλαίσιο της οποίας 

υλοποιήθηκε ένα μέρος από τα έργα υποδομής στο τμήμα από 79+000 έως Χ.Θ. 91+500 

(υ/ε 5), προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία δημοπράτησης των υπολειπόμενων 

έργων υποδομής μαζί με την επιδομή και τη σηματοδότηση – τηλεδιοίκηση.  

Απαιτείται η στενή παρακολούθηση του έργου προκειμένου να διασφαλισθεί η 

ολοκλήρωση του εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.  

Σημειώνεται ότι για να ολοκληρωθεί ο σιδηροδρομικός άξονας μέχρι την Πάτρα 

λαμβανομένων υπόψη και των έργων στο τμήμα (Ρίο – Πάτρα), εκτιμάται ότι απαιτούνται 

σημαντικοί επιπλέον πόροι, οι οποίοι δεν έχουν προβλεφθεί στο ΕΠ-ΕΠ και δύνανται να 

αντιμετωπισθούν στο πλαίσιο αναθεώρησης του Προγράμματος. 

 

 Δείκτες Παρακολούθησης:  

Η πρόοδος στην υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας παρακολουθείται με βάση δείκτες 

εκροών και αποτελέσματος. Σε ότι αφορά στους Δείκτες Εκροών, για τον Άξονα προβλέπεται 
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η εκτέλεση εργασιών κατασκευής / αποπεράτωσης διπλής ηλεκτροκινούμενης 

σιδηροδρομικής γραμμής εντός ΤΕΝ-Τ  σε μήκος 111 χλμ. 

Ο ανωτέρω στόχος εκροών αφορά: 

 Στην κατασκευή διπλής ηλεκτροκινούμενης Σ.Γ.Υ.Τ. στο τμήμα Αίγιο – Πάτρα, μήκους 

41 χλμ. και 

 Στην ηλεκτροκίνηση στο τμήμα Κιάτο – Αίγιο (70 χλμ.),  

ώστε να ολοκληρωθεί η κατασκευή ηλεκτροκινούμενης ΝΔΣΓ Κιάτο – Πάτρα σε μήκος 111 

χλμ.. 

Ως δείκτης αποτελέσματος ορίζεται στο ΕΠ-ΕΠ ο χρόνος διαδρομής Αθήνα – Πάτρα, με 

στόχο να μειωθεί από 3:05 ώρες σε 2:20 ώρες (όταν ολοκληρωθεί ο σιδηροδρομικός άξονας 

μέχρι την Πάτρα). 

Τα ενταγμένα στον Άξονα έργα έως 31/12/2012 αναμένεται να δημιουργήσουν 7.541 

ισοδύναμα ανθρωποέτη εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους σύμφωνα με τα Τεχνικά 

Δελτία των εν λόγω έργων.   

Έως 31/12/2012 -με βάση τα εξαμηνιαία δελτία προόδου των ενταγμένων στον Άξονα 

έργων- έχουν δημιουργηθεί 1.015 ισοδύναμα ανθρωποέτη εργασίας, ενώ δεν έχει αποδοθεί 

σε χρήση τμήματα των εν εξελίξει έργων. Τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνονται στον 

πίνακα που ακολουθεί. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ

Επίτευξη 0 0 0 0 0 104

Στόχος 215 215

Αφετηρία 104 104

Επίτευξη 0 0 0 0 0 185

Στόχος 140 140

Αφετηρία 185 185

Επίτευξη 0 0 0 0 1.015,00 1.015,00

Στόχος

Αφετηρία 0 0

Θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης της πράξης

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Β'

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΕΚΡΟΩΝ CORE

18 Κατασκευή και αποπεράτωση 

σιδηροδρόμων εντός ΤΕΝ

2117 Χρόνος διαδρομής Αθήνα - Πάτρα

501

 

4.3  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Γ: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ  (Π/Υ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 106.941.177€)  

 Επίτευξη στόχων και ανάλυση προόδου του άξονα  

Στον Άξονα Προτεραιότητας Γ προβλέπεται, σε προγραμματικό επίπεδο, η υλοποίηση 

παρεμβάσεων σε τέσσερις από τις οκτώ περιφέρειες του αμιγούς στόχου σύγκλισης, σε 

λιμένες των περιφερειών Ανατολικής  Μακεδονίας - Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και 

Βορείου Αιγαίου.  
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Ο Άξονας έχει εξειδικευθεί στο σύνολό του στη θεματική προτεραιότητα 30 «Λιμάνια» 

προκειμένου να εκδοθεί η σχετική πρόσκληση με Δυνητικούς Δικαιούχους τις: Δ/νση 

Λιμενικών Έργων (Δ4) και η ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ της ΓΓΔΕ του τ. ΥΠΟΜΕΔΙ, νυν Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.  

Έως 31/12/2012 στα πλαίσια της εκδοθείσας πρόσκλησης υποβλήθηκαν προτάσεις, 

αξιολογήθηκαν θετικά από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 3 συνεχιζόμενα 

έργα και δύο νέα έργα. Πρόκειται για: 

ΚΘΠ MIS ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΕΝΤΑΞΗ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ)  ΕΝΤΑΞΗ (ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)  ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ)  ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)  ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

300994
ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 3α ΤΜΗΜΑ Α΄ 

ΦΑΣΗΣ
53.311.939,17         38.336.615,46         51.262.260,34         36.862.691,41         -                           -                           

299748 ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 13.379.009,58         12.442.478,91         13.379.009,58         12.442.478,91         1.984.732,38           1.742.309,73           

300341 ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΕΣΤΩΝ N. ΧΙΟΥ 7.088.103,68           6.284.312,72           5.649.682,67           5.009.008,66           5.634.717,10           4.987.430,81           

300342 ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Γ1΄ ΦΑΣΗ 81.250.000,00         53.722.500,00         41.606.874,25         27.510.465,25         64.505,32                64.505,32                

302989
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 

ΠΑΤΡΩΝ - 1ο & 2ο ΤΜΗΜΑ
9.359.198,04           6.730.199,31           9.359.198,04           6.730.199,31           8.546.949,13           6.730.199,31           

Σύνολο ΚΘΠ 30 164.388.250,47       117.516.106,40       121.257.024,88       88.554.843,54         16.230.903,93         13.524.445,17         

164.388.250,47       117.516.106,40       121.257.024,88       88.554.843,54         16.230.903,93         13.524.445,17         

30

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ  

 

1. Το νέο Μεγάλο έργο «Νέος Λιμένας Πατρών 3ο Τμήμα Α’ Φάσης», το οποίο εντάχθηκε 

στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 300994 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 321/04-02-2011 

Απόφαση, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 1632/16-5-2012 Απόφαση. Το έργο 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 181 Έργων Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ (Νο 87 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του  έργου είναι η αναβάθμιση του νέου Λιμένα της Πάτρας (3ο τμήμα). 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή της 5ης νηοδόχου (χώρος 

υποδοχής πλοίων) επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων, την επέκταση κατασκευής 

κυματοθραύστη και την δημιουργία χερσαίων χώρων όπισθεν των κρηπιδωμάτων. 

Επίσης περιλαμβάνει συμπληρωματικά έργα οδοποιίας και κυκλοφοριακά έργα εντός και 

εκτός της ελεγχόμενης χερσαίας ζώνης του λιμένα και κυκλοφοριακή διαμόρφωση της 

ελεγχόμενης (περιφραγμένης) χερσαίας ζώνης της 5ης νηοδόχου καθώς και την 

κατασκευή 2 επιβατικών σταθμών, Πύργου Ελέγχου και Κτιρίου WC - Περιπτέρου. 

Το έργο υλοποιείται με 1 εργολαβία κατασκευής. Επίσης περιλαμβάνει όλες τις λοιπές 

απαραίτητες δαπάνες για μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, κ.λ.π. 

Το έργο υλοποιείται με τα κάτωθι υποέργα: 

1. Νέος Λιμένας Πατρών 3ο Τμήμα Α’ Φάσης  

2. Δημοσιότητα 
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3. Σύμβουλος Διαχείρισης  

4. Έργα ΟΚΩ 

 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 53.311.939,17 € - 53.311.939,17 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 53.311.939,17 € - 53.311.939,17 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 38.336.615,46 € - 38.336.615,46 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 32.586.123,14 € - 32.586.123,14 € 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Η σύμβαση κατασκευής υπογράφηκε στις 04-05-2012 και μετά την έκδοση των 

απαραίτητων αδειοδοτήσεων  από το Λιμεναρχείο, ξεκίνησαν οι εργασίες  κατασκευής. 

 Οι πραγματοποιηθείσες μέχρι 31-12-2012 εργασίες, περιλαμβάνουν  εξυγίανση πυθμένα 

με διαμόρφωση στρώσης & έμπηξη των γεωσυνθετικών πλαστικών στραγγιστηρίων. 

Επίσης πραγματοποιήθηκαν προκαταρκτικές εργασίες θεμελίωσης κτιρίων χερσαίας 

ζώνης (Κατασκευή χαλικοπασσάλων).  

Στο 1ο εξάμηνο του 2013 θα συμβασιοποιηθεί και το έργο του Συμβούλου Διαχείρισης. 

Ποσοστό υλοποίησης :  8,61%. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Δεν απαιτείται απόκτηση γης, τα έργα θα εκτελεστούν στο χερσαίο χώρο του λιμένα. 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο
  Νέος Λιμένας Πατρών 3

ο
 Τμήμα Α Φάση 04-05-2012 05-01-2016 
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2. Το έργο «Λιμένας Καβάλας», το οποίο αποτελεί ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ από το Γ’ ΚΠΣ και 

εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 299748, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 4486/08-10-

2010 Απόφαση και την τροποποίηση 3963/22-11-2011.   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή έργων στο νέο εμπορικό Λιμάνι Καβάλας 

(Φίλιππος Β’). 

Το έργο υλοποιείται με 2 εργολαβίες κατασκευής. Η πρώτη αφορά στην επέκταση 

κρηπιδωμάτων βορείου τμήματος δυτικού τομέα και  την δημιουργία χερσαίων χώρων. Η 

δεύτερη αφορά την επέκταση του προσήνεμου μώλου – κατασκευή αποσπασμένου 

κυματοθραύστη για την προστασία του λιμένα. 

Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε στα πλαίσια του Γ΄ Κ.Π.Σ. (Έργο Γέφυρα). όπου 

υλοποιήθηκε μέρος των εργασιών της επέκτασης  κρηπιδωμάτων όπως η εκσκαφή της 

λιμενολεκάνης, οι εκσκαφές για την θεμελίωση των νέων κρηπιδωμάτων, ύφαλες και 

έξαλες επιχώσεις για τη δημιουργία των νέων χερσαίων χώρων & κατασκευή 

αντιπλημμυρικών τάφρων. Στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. θα υλοποιηθούν οι υπολειπόμενες 

εργασίες της εργολαβίας κατασκευής των κρηπιδωμάτων  και στο σύνολό του το έργο της 

επέκτασης του προσήνεμου μώλου – κατασκευής αποσπασμένου κυματοθραύστη. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 16.979.009,58 € 8.606.875,55 € 25.585.885,13 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 13.379.009,58 € 8.606.875,55 € 21.985.885,13 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 12.442.478,91 € 8.606.875,55 €  21.049.354,46 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 10.576.107,07 € 6.455.156,66 € 17.031.263,73 € 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου   

Στο υποέργο 1 «Επέκταση κρηπιδωμάτων βορείου τμήματος δυτικού τομέα», η σύμβαση 

διαλύθηκε (02-04-2012), έχοντας ολοκληρώσει (με τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν 

στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ) το 65% περίπου του συνόλου του  φυσικού αντικειμένου. Οι 

υπολειπόμενες εργασίες (κατασκευή & τοποθέτηση CAISSONS) θα 

επαναδημοπρατηθούν με πρόβλεψη για συμβασιοποίηση τους έως το Νοέμβριο  του 

2013. 

Στο υποέργο 2 «Επέκταση προσήνεμου μώλου νέου λιμένα Καβάλας-αποσπασμένος 

κυματοθραύστης» η σύμβαση υπογράφηκε στις 02-12-2011 και το έργο εκτελείται. Μέχρι 
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31-12-1012 είχαν ολοκληρωθεί οι  εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης, είχε  αρχίσει η 

κατασκευή των λιθορριπών έδρασης ενώ είχαν κατασκευαστεί μέρος των  τεχνικών 

ογκόλιθων θωράκισης. Ποσοστό υλοποίησης ΕΣΠΑ 16.00 % 

 

3. Το έργο «Λιμένας Μεστών Χίου», το οποίο αποτελεί ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ από το Γ’ ΚΠΣ 

και εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 300341, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 4591/15-

10-2010 Απόφαση και την τροποποίηση 3637/10-11-2011.   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του  έργου είναι η κατασκευή λιμενικών έργων στο Λιμάνι Μεστών της Χίου. 

Το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει  τη διαμόρφωση της 

λιμενολεκάνης, την ανακατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων 

κρηπιδωμάτων, την κατασκευή νέων κρηπιδωμάτων, τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης 

χερσαίας ζώνης καθώς και την κατασκευή νέας χερσαίας ζώνης. Επίσης περιλαμβάνει 

την βελτίωση συνδετήριας οδού λιμένα, καθώς και την κατασκευή βοηθητικών κτιριακών 

εγκαταστάσεων. Το έργο υλοποιείται με 1 εργολαβία κατασκευής. Επίσης 

περιλαμβάνονται  οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις για τη δημιουργία των νέων χερσαίων 

χώρων του λιμένα.  

Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε στα πλαίσια του  Γ΄Κ.Π.Σ. (Έργο Γέφυρα) όπου 

υλοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των εκσκαφών για τη διαμόρφωση της λιμενολεκάνης, 

μεγάλο μέρος των εργασιών κατασκευής των νέων και εκσυγχρονισμού των παλαιών 

κρηπιδωμάτων, μέρος των επιχώσεων για την δημιουργία χερσαίας ζώνης καθώς και οι 

προβλεπόμενες εργασίες μετεγκατάστασης δεξαμενών του Πολεμικού Ναυτικού.  

Στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. προβλέπεται η ολοκλήρωση της κατασκευής των 

κρηπιδωμάτων και της χερσαίας ζώνης, η διαμόρφωση της λιμενολεκάνης και η βελτίωση 

της συνδετήριας οδού. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 7.404.351,07 € 6.431.931,81 € 13.836.282,88 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 7.088.103,68 € 6.431.931,81 € 13.520.035,49 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 6.284.312,72 € 6.431.931,81 € 12.716.244,53 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 5.341.665.81 € 4.823.948,86 € 10.165.614,67 € 
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Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου   

Μέχρι 31-12-2012 είχε ολοκληρωθεί  η διαμόρφωση της λιμενολεκάνης, η κατασκευή των 

κρηπιδωμάτων, η δημιουργία νέας χερσαίας ζώνης, το μεγαλύτερο μέρος των χερσαίων 

χώρων και οι βοηθητικές κτιριακές εγκαταστάσεις ενώ συντελέστηκε και η αναγκαία 

απαλλοτρίωση.  

Η σύμβαση κατασκευής «Βελτίωση εγκαταστάσεων λιμένα Μεστών Ν. Χίου» διαλύθηκε 

το 2011 και θα το υπολειπόμενο φυσικό αντικείμενο (χώροι στάθμευσης & βελτίωση 

συνδετήριας οδού) επαναδημοπρατείται το 1ο Εξαμ. του 2013. Ποσοστό υλοποίησης 

ΕΣΠΑ  89%. 

 

4. Το έργο «Ολοκλήρωση Εργασιών Νέου Λιμένα Πατρών 1ο και 2ο τμήμα», 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 6.730.199,31 € (9.359.198,04 επιλέξιμης 

δημόσιας δαπάνης). Αναλυτικά στοιχεία για το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου 

που έχει ενταχθεί, καθώς και την πρόοδο του φυσικού και οικονομικού του αντικείμενου 

μέχρι 31/12/2011 δίνονται στο κεφάλαιο 5.4.9 στη συνέχεια (υπό την περιγραφή των 

ενταγμένων  Μεγάλων Έργων του ΕΠ-ΕΠ)  

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Στο συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου του οποίου η υλοποίηση ξεκίνησε στα 

πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ και θα ολοκληρωθεί στα πλαίσια της ΕΣΠΑ Προγρ. Περιόδου 

περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση της κατασκευής των λιμενικών έργων του 1ου Τμήματος 

του Νέου Λιμένα Πατρών που άρχισαν το 1997, (προγραμματική περίοδος 1994-99) και 

που είχαν ενταχθεί στο ΕΠ-ΠΟΑ , η κατασκευή των έργων   Επιδομής του Νέου Λιμένα 

Πατρών και η ολοκλήρωση της κατασκευής των λιμενικών έργων του 2ου τμήματος του 

Νέου Λιμένα Πατρών, η οποία είχε διακοπεί μετά την έκπτωση της αρχικής εργολαβίας το 

2004. Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται η κατασκευή νέων κρηπιδωμάτων, η επέκταση του 

κυματοθραύστη, η κατασκευή συλλεκτηρίου αγωγού ομβρίων και η κατασκευή των 

αναγκαίων έργων επιδομής (κτιριακών κλπ). 

Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε στο Γ΄Κ.Π.Σ. (Έργο Γέφυρα). Στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ 

ολοκληρώθηκαν τα λιμενικά έργα του 1ου τμήματος, η κατασκευή συλλεκτηρίου αγωγού 

ομβρίων και το μεγαλύτερο μέρος των  έργων επιδομής των λιμενικών έργων του 2ου 

τμήματος. Στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. έγινε η ολοκλήρωση των εργασιών  που αφορούν τα  

έργα επιδομής και  τα λιμενικά έργων του 2ου τμήματος. 
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Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 9.359.198,00 € 78.149.646,89 € 87.508.844,89 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 9.359.198,00 € 54.499.722,87 € 63.858.920,87 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 6.730.199,00 € 54.499.722,87 € 61.229.921,87 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 5.720.669,15 € 27.249.861,43 € 32.970.530,58 € 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου:  

Το έργο έχει υλοποιηθεί στο σύνολό του. (Οριστική Παραλαβή). 

 

5. Το νέο έργο «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γ1΄ φάση», το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ 

με κωδικό ΟΠΣ 300342 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 5124/24-11-2010 Απόφαση. Το έργο 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 181 Έργων Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ (Νο 88 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του  έργου είναι η αναβάθμιση του νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας με στόχο την 

αύξηση των θέσεων πρόσδεσης πλοίων και την εξυπηρέτηση των επιβατών. 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή κρηπιδωμάτων για την 

πρόσδεση επιβατηγών - οχηματαγωγών πλοίων, την προστασία του Λιμένα και την 

μελλοντική διακίνηση σιδηροδρομικών φορτίων, καθώς και την διαμόρφωση των 

χερσαίων χώρων και κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων. Επίσης περιλαμβάνει έργα 

οδοποιίας εντός του Λιμένα αλλά και επί της Εθνικής οδού Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας, για 

την διευκόλυνση πρόσβασης στο Λιμένα, καθώς και ορισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις 

(πύλη, κτίριο εγκαταστάσεων, δεξαμενή). 

Το έργο υλοποιείται με 1 εργολαβία κατασκευής. Επίσης περιλαμβάνει όλες τις λοιπές 

απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις, δημοσιότητα, αρχαιολογικές εργασίες, 

Σύμβουλο Διαχείρισης  & εργασίες ΟΚΩ. 

Το έργο υλοποιείται με τα κάτωθι υποέργα: 

1. Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας - Γ1΄ Φάση  

2. Απαλλοτριώσεις 

3. Δημοσιότητα 

4. Αρχαιολογία 
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5. Σύμβουλος Διαχείρισης  

6. Ο.Κ.Ω. 

7.  

Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 81.250.000,00 € - 81.250.000,00 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 81.250.000,00 € - 81.250.000,00 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 53.722.500,00 € - 53.722.500,00 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 45.664.125,00 € - 45.664.125,00 € 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου  

Μέχρι τις 31/12/12 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου (κατασκευή & 

σύμβουλος διαχείρισης) ανέρχεται σε 100%. 

Η σύμβαση κατασκευής υπογράφηκε στις 08-08-2011 ενώ οι εργασίες δεν είχαν  

ξεκινήσει μέχρι 31-12-2012. Οι κύριοι λόγοι της καθυστέρησης είναι το γεγονός ότι δεν 

είχε εκδοθεί μέχρι και το τέλος του 2012  η απαιτούμενη άδεια απόρριψης 

βυθοκορρημάτων από το Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, καθώς και οι αντιδράσεις των 

κατοίκων της περιοχής για την υλοποίηση του οδικού έργου και συγκεκριμένα στη χάραξη 

του μεγάλου ορύγματος στην Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας. 

Οι εργασίες αρχαιολογίας εκτελούνται κανονικά. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Έχει εκδοθεί η Κ.Υ.Α. κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και αναμένεται έγκριση 

της επίταξης. Οι απαλλοτριώσεις αφορούν μικρό τμήμα του έργου και δεν καθυστερούν 

την εξέλιξη των εργασιών του έργου. 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο
  Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας - Γ1΄ Φάση                      08.08.2011              11.05.2017 

 

 Δείκτες Παρακολούθησης:  

Η πρόοδος στην υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας παρακολουθείται με βάση το Δείκτη 

Εκροών «Αριθμός Λιμένων που αναβαθμίζονται» όπου σύμφωνα με τον αρχικό 

προγραμματισμό η τιμή στόχου του δείκτη είναι 4. Όσον αφορά στους Δείκτες 

Αποτελέσματος, τα ενταγμένα έργα αναμένεται να δημιουργήσουν 1.152 ισοδύναμα 

ανθρωποέτη εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους και 20 ισοδύναμες θέσεις πλήρους 

απασχόλησης κατά τη λειτουργία τους σύμφωνα με τα Τεχνικά Δελτία των έργων.     

Έως 31/12/2012 -με βάση τα εξαμηνιαία δελτία προόδου των ενταγμένων στον Άξονα 

έργων- έχει αποδοθεί σε χρήση ο λιμένας Μεστών Χίου μέσω του οποίου δημιουργήθηκαν 

127,6  ισοδύναμα ανθρωποέτη εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησής του ενώ 

δημιουργήθηκαν επιπλέον 10 νέες ισοδύναμες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης που 

αφορούν στη λειτουργία του. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ

Επίτευξη 0 0 0 0 1 1

Στόχος 4 4

Αφετηρία 0 0

Επίτευξη 0 0 0 0 10 10

Στόχος

Αφετηρία 0 0

Επίτευξη 0 0 0 0 127,60 127,60

Στόχος

Αφετηρία 0 0

501 Θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης της πράξης

ΕΚΡΟΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Γ'

ΔΕΙΚΤΗΣ

Νέες θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται κατά τη λειτουργία 

της πράξης

2301 Αριθμός λιμένων που 

αναβαθμίζονται

1

 

4.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Δ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (Π/Υ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 117.647.059€) 

 Επίτευξη στόχων και ανάλυση προόδου του άξονα  

Στον Άξονα Προτεραιότητας Δ προβλέπονται, σε προγραμματικό επίπεδο, παρεμβάσεις σε 

περιφέρειες αμιγούς στόχου σύγκλισης (όπως Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Θεσσαλία, Δυτική 

Ελλάδα), οι οποίες αφορούν στην επέκταση, βελτίωση και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων 

υφιστάμενων αεροδρομίων, στην κατασκευή νέων αεροδρομίων και στην εγκατάσταση 

ειδικών συστημάτων στο δίκτυο των αεροδρομίων. 

Ο Άξονας εξειδικεύτηκε στο σύνολό του στη θεματική προτεραιότητα 29 - «Αερολιμένες» και 

ακολούθησε η έκδοση σχετικής πρόσκλησης με Δυνητικούς Δικαιούχους τους: Υπηρεσία 

Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), ΕΥΔΕ Αεροδρομίων Βορείου και Νοτίου Ελλάδος και το 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ).   
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Μέχρι τα τέλη 2012 στα πλαίσια της εκδοθείσας πρόσκλησης υπεβλήθησαν σχετικές 

προτάσεις στην ΕΔΑ Μεταφορών και εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα δύο (2) έργα. Πρόκειται 

για τα έργα: 

ΚΘΠ MIS ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΕΝΤΑΞΗ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ)  ΕΝΤΑΞΗ (ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)  ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ)  ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)  ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

364946

Επέκταση Κτιρίου Αεροσταθμού, Λοιπές 

Βοηθητικές Εγκαταστάσεις και Διαμόρφωση 

Περιβάλλοντα Χώρου στον Κρατικό 

Αερολιμένα Χανίων "Ι. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ"

109.419.182,00       83.858.861,08         -                           -                           -                           -                           

337134

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΥ 

ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΚΙΑΘΟΥ

19.689.943,89         16.130.002,03         1.189.943,89           974.802,03              1.163.529,84           953.163,64              

Σύνολο ΚΘΠ 29 129.109.125,89       99.988.863,12         1.189.943,89           974.802,03              1.163.529,84           953.163,64              

129.109.125,89       99.988.863,12         1.189.943,89           974.802,03              1.163.529,84           953.163,64              

29

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ  

 

1. Το νέο Μεγάλο έργο «Επέκταση Κτιρίου Αεροσταθμού, Λοιπές Βοηθητικές 

Εγκαταστάσεις και Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου στον Κρατικό Αερολιμένα 

Χανίων "Ι. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ"», το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 

364946, σύμφωνα με την  υπ. 261/Φ95/08-02-2012 Απόφαση Ένταξης, που 

τροποποιήθηκε με την 1729/Φ.95/11-10-2012 Απόφαση. 

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Το φυσικό αντικείμενου του έργου περιλαμβάνει: 

 Επέκταση του κτιρίου του αεροσταθμού (από 13.325,5 τ.μ. σε 31.368,53 τ.μ.), 

αναδιαρρύθμιση και αναβάθμιση υφισταμένων χώρων 

 Κατασκευή νέου κτιρίου Πύργου Ελέγχου (1.872,98 τ.μ.) 

 Κατασκευή νέου κτιρίου αμαξοστασίου (2.566 τ.μ.) 

 Κατασκευή νέου κτιρίου χώρου φύλαξης απορριμμάτων (483,5 τ.μ.) 

 Διαμόρφωση νέου περιβάλλοντος χώρου των προαναφερομένων. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 110.085.000 - 110.085.000 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 109.419.182 - 109.419.182   

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 83.858.861 - 83.858.861  

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 71.280.032 - 71.280.032 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Η Πράξη βρίσκεται στο τελικό στάδιο συμβασιοποίησης. Η δημοπρασία του έργου 

διεξήχθη στις 10-4-2012. Ακολούθησε η εκδίκαση ένστασης, προδικαστικής προσφυγής, 
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αίτησης ασφαλιστικών μέτρων στο ΣτΕ και αίτησης ακύρωσης κατά του αποτελέσματος 

του διαγωνισμού στο ΣτΕ που υποβλήθηκαν από τον 2ο μειοδότη. Με την υπ’ αριθμ. 

1031/2013 απόφαση του ΣτΕ που αφορούσε την αίτηση ακύρωσης κατά του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού, η οποία και εκδικάσθηκε στις 26-2-2013, έγινε 

αποδεκτή η αίτηση ακύρωσης κατά το μέρος που στρέφεται κατά του 1ου μειοδότη, 

ακυρώθηκε, κατά το ίδιο μέρος, η απόφαση απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής 

και  απορρίφθηκε  η παρέμβαση του 1ου μειοδότη. 

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης του ΣτΕ, εκδόθηκε τον Απρίλιο 2013 Απόφαση του 

Αναπληρωτή ΥΑΑΝΥΜΕΔΙ, με την οποία αποκλείσθηκε από τον διαγωνισμό ο 1ος 

μειοδότης, ακυρώθηκε η απόφαση απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής και 

ανατέθηκε η κατασκευή του έργου στον, αρχικά, 2ο μειοδότη. 

Η διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου ολοκληρώθηκε μέχρι το Μάιο 2013, τόσο από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, όσο και από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών. Ο 

Τελικός Δικαιούχος έχει ήδη υποβάλλει το σχετικό φάκελο στην αρμόδια διαρκή επιτροπή 

της Βουλής για την ενημέρωσή της, πριν από τη σύναψη της σύμβασης. 

Τέλος, σημειώνεται ότι, η Γ.Δ. Ανταγωνισμού της Ε.Ε. ενέκρινε στις 25-7-2012 τη 

μεμονωμένη ενίσχυση που αφορά το έργο του εκσυγχρονισμού του Αερολιμένα Χανίων. 

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ανωτέρω Απόφαση και να διευκολυνθεί η λογιστική 

παρακολούθηση των επιμέρους κατηγοριών παρεμβάσεων, έγινε τροποποίηση της Απ. 

Ένταξης (εκδόθηκε στις 11/10/2012). 

 

2. Το νέο έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΥ 

ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΚΙΑΘΟΥ», το 

οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 337134, σύμφωνα με την  υπ. 

αριθμ1079/Φ.95/31-05-2011 Απόφαση Ένταξης, που τροποποιήθηκε με τις 

2227/Φ.95/30-11-2011 και 1871/Φ.95/05-11-2012 Αποφάσεις. 

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Το φυσικό αντικείμενο των εργασιών στο α/δ Σκιάθου περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 Επέκταση δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών διαστάσεων 300m Χ 120m = 

36.000m2, 

 Ανακατασκευή υφιστάμενου συνδετήριου τροχόδρομου 70m και κατασκευή νέου 

τροχόδρομου 70m (συνολικό μήκος 140m) 

 Επέκταση του διαδρόμου προς βορρά κατά 110m 
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 Κατασκευή εσωτερικής υπηρεσιακής οδού 530m 

 Λοιπές απαραίτητες εργασίες όπως αποκατάσταση του θιγόμενου οδικού δικτύου της 

περιοχής (συνολικό μήκος οδικού δικτύου ~1.545m), σήμανση έργων, υδραυλικά 

έργα, τεχνικά έργα, έργα αποκατάστασης ανενεργού λατομείου, έργα πρασίνου, 

κατασκευή δεξαμενής διαχωρισμού ελαφρών υγρών, Η/Μ εργασίες και περίφραξη 

τμήματος του αεροδρομίου. 

Το έργο θα υλοποιηθεί με μία (1) εργολαβία κατασκευής. Επίσης περιλαμβάνει υποέργο 

που θα καλύψει τις απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις.  

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της πράξης αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα 

τέλη 2013. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 19.689.944 €  19.689.944 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 19.689.944 €  19.689.944 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 16.130.002 €  16.130.002 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 13.710.502 €  13.710.502 € 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου   

Η διαδικασία για τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις (83.574 m2) πραγματοποιήθηκε στο 

διάστημα μεταξύ 2007 και 2010. Μέχρι 31/12/2012 δεν πραγματοποιήθηκε φυσική και 

οικονομική πρόοδος στο κατασκευαστικό υποέργο καθώς αυτό δημοπρατήθηκε 

(02/08/2011) αλλά δεν συμβασιοποιήθηκε. Η Απόφαση αναφορικά με την εκδίκαση από 

το Συμβούλιο της Επικρατείας αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατά της απόφασης 

κατακύρωσης του σχετικού διαγωνισμού εκδόθηκε τον Ιανουάριο 2012. Για την 

υπογραφή της σύμβασης του έργου, προϋπόθεση αποτελεί η έγκριση της σχετικής 

μεμονωμένης ενίσχυσης από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ. Η σχετική 

εγκριτική Απόφαση εκδόθηκε τελικά εντός του Μαρτίου 2013. Η υπογραφή της σύμβασης 

αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του Ιουνίου 2013. 

Οι καταχωρημένες στο ΟΠΣ επιλέξιμες δαπάνες στις 31/12/12 ανέρχονταν σε 1.163.530 

€ (αντιστοιχούσα συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 953.164 €). 

 Δείκτες Παρακολούθησης 

Η πρόοδος στην υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας παρακολουθείται κατ’ αρχήν με βάση 

τους αντίστοιχους Δείκτες Εκροών του ΕΠ-ΕΠ που αφορούν τους χώρους αεροδρομίων που 
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θα κατασκευαστούν / αναβαθμιστούν (κτίρια αεροσταθμών ή δάπεδα στάθμευσης). 

Ειδικότερα, σε επίπεδο προγραμματισμού, στόχο αποτελεί η κατασκευή ή αναβάθμιση 

28.360 m2 κτηρίων αεροσταθμών και 90.000 m2 δαπέδων στάθμευσης.  

Όσον αφορά στους Δείκτες Αποτελέσματος, τα ενταγμένα στον Άξονα έργα αναμένεται να 

δημιουργήσουν 1.147 (ισοδύναμα) ανθρωποέτη εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους 

και 44  νέες ισοδύναμες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης που αφορούν στη 

λειτουργία τους.  

Έως 31/12/2012 -με βάση τα εξαμηνιαία δελτία προόδου των ενταγμένων στον Άξονα 

έργων- δεν έχουν σημειωθεί τιμές επίτευξης στόχων στον Άξονα. Τα στοιχεία αυτά 

αποτυπώνονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ

Επίτευξη 0 0 0 0 0 20.300

Στόχος 48.660 48.660

Αφετηρία 20.300 20.300

Επίτευξη 0 0 0 0 0 78.250

Στόχος 168.250 168.250

Αφετηρία 78.250 78.250

Επίτευξη 0 0 0 0 0 0

Στόχος

Αφετηρία 0 0

Επίτευξη 0 0 0 0 0 0

Στόχος

Αφετηρία 0 0

2203 Χώροι αεροδρομίων που 

κατασκευάζονται / αναβαθμίζονται 

(δάπεδα στάθμευσης)

1 Νέες θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται κατά τη λειτουργία 

της πράξης

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Δ'

501 Θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης της πράξης

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΕΚΡΟΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

2202 Χώροι αεροδρομίων που 

κατασκευάζονται / αναβαθμίζονται 

(κτήρια αεροσταθμών)

 

4.5 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ε: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (Π/Υ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 50.823.530€) 

 Επίτευξη στόχων και ανάλυση προόδου του άξονα  

Στον Άξονα Προτεραιότητας Ε προβλέπεται, σε προγραμματικό επίπεδο, παρεμβάσεις σε 

περιφέρειες αμιγούς στόχου σύγκλισης με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την 

αντιμετώπιση των οδικών ατυχημάτων, τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ασφάλειας στις 

σιδηροδρομικές, αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές, καθώς και τη συγχρηματοδότηση 

για συστήματα και διαδικασίες για την αντιμετώπιση των συνεπειών των ατυχημάτων του 

συστήματος μεταφορών. 

Α. Το τμήμα του προϋπολογισμού του Άξονα ύψους 49,65 εκατ. € συγχρηματοδοτούμενης 

Δημόσιας Δαπάνης, που διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ, εξειδικεύτηκε στο σύνολό του στις 

θεματικές προτεραιότητες 53 «πρόληψη κινδύνων» και 11 «Τεχνολογίες πληροφορικής 

και τηλεπικοινωνιών», προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές προσκλήσεις με Δυνητικούς 

Δικαιούχους: τη Δ/νση Συντήρησης Οδικών Έργων Δ3 της ΓΓΔΕ του τ. ΥΠ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, 

νυν Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
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καθώς και φορείς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Δημόσιας Τάξης (Αρχηγείο 

Ελληνικής Αστυνομίας, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος).   

Β. Το τμήμα του προϋπολογισμού του Άξονα ύψους 1,17 εκατ. € συγχρηματοδοτούμενης 

Δημόσιας Δαπάνης, το οποίο διαχειρίζεται  η ΕΔΑ Μεταφορών, εξειδικεύτηκε στο σύνολό 

του στη θεματική προτεραιότητα 53 – «Πρόληψη κινδύνων».  

Σε συνέχεια των παραπάνω προσκλήσεων, υπεβλήθησαν προτάσεις από τους δυνητικούς 

δικαιούχους, και κατόπιν θετικής αξιολόγησης από την ΕΥΔ / ΕΠ-ΕΠ (Από την ΕΔΑ 

Μεταφορών δεν έχει εκδοθεί σχετική Πρόσκληση.) έχουν ενταχθεί στο ΕΠ-ΕΠ τα ακόλουθα 

έργα: 

ΚΘΠ MIS ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΕΝΤΑΞΗ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ)  ΕΝΤΑΞΗ (ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)  ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ)  ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)  ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

11 375929

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα 

συλλογής και διαχείρισης δεδομένων 

τροχαίων ατυχημάτων και επιβολής ποινών 

σε θέματα οδικής κυκλοφορίας μέσω 

φορητών συσκευών, καθώς και 

φωτογραφικών ραντάρ του Υπουργείου 

Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη σε 

Περιφέρ

5.323.956,60           5.323.956,60           -                           -                           -                           -                           

Σύνολο ΚΘΠ 11 5.323.956,60           5.323.956,60           -                           -                           -                           -                           

277600

Επεμβάσεις για την άρση επικινδυνότητας 

κόμβων και διαβάσεων πεζών στον Άξονα 

Αντίρριο - Ιωάννινα

25.045.655,45         25.045.655,45         25.045.655,45         25.045.655,45         11.339.479,63         11.321.859,63         

355592
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
8.305.000,00           8.305.000,00           -                           -                           -                           -                           

Σύνολο ΚΘΠ 53 33.350.655,45         33.350.655,45         25.045.655,45         25.045.655,45         11.339.479,63         11.321.859,63         

38.674.612,05         38.674.612,05         25.045.655,45         25.045.655,45         11.339.479,63         11.321.859,63         

53

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ  

 

1. Το νέο έργο «Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα συλλογής και διαχείρισης 

δεδομένων τροχαίων ατυχημάτων και επιβολής ποινών σε θέματα οδικής 

κυκλοφορίας μέσω φορητών συσκευών, καθώς και φωτογραφικών ραντάρ του 

Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη σε Περιφέρειες Αμιγούς 

Στόχου Σύγκλισης» το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 375929, σύμφωνα 

με την  υπ. Αριθμ οικ.3327-31/08/2012 Απόφαση Ένταξης.   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση ενός 

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος συλλογής και διαχείρισης δεδομένων 

τροχαίων ατυχημάτων και επιβολής ποινών σε θέματα οδικής κυκλοφορίας μέσω 

φορητών συσκευών καθώς και φωτογραφικών ραντάρ του Φορέα «Ελληνική Αστυνομία» 

του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Στα πλαίσια της παρούσας 

πράξης υλοποιείται μέρος του ανωτέρω φυσικού αντικειμένου που αφορά στην 

προμήθεια και εγκατάσταση του περιφερειακού εξοπλισμού για την εφαρμογή του 

ανωτέρω πληροφοριακού συστήματος στης αρμόδιες Δ/νσεις Τροχαίας των Περιφερειών 

Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης (Αν.Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρο, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, 

Πελοπόννησο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Β. Αιγαίο). 
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Επίσης περιλαμβάνεται η προμήθεια φορητών συσκευών για την συλλογή, διαχείριση και 

αξιοποίηση των δεδομένων των τροχαίων ατυχημάτων και για την αστυνόμευση και 

επιβολή ποινών σε θέματα οδικής κυκλοφορίας στις ανωτέρω Περιφέρειες. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 5.323.956,60  5.323.956,60 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 5.323.956,60  5.323.956,60 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 5.323.956,60  5.323.956,60 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 4.525.363,06  4.525.363,06 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Το έργο/υποέργο προμηθειών είναι σε φάση σύνταξης των τευχών δημοπράτησης. 

 

2. Το νέο έργο «Επεμβάσεις για την άρση επικινδυνότητας κόμβων και διαβάσεων 

κόμβων πεζών στον άξονα Αντίρριο - Ιωάννινα», το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με 

κωδικό ΟΠΣ 277600, σύμφωνα με την  υπ. Αριθμ 2329/12-05-2010 και την τροποποίηση 

3740/09-11-2011.   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι οι απαιτούμενες εργασίες για την βελτίωση του επιπέδου 

οδικής ασφάλειας του οδικού άξονα Αντιρρίου – Ιωαννίνων. 

Το συνολικό φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει εργασίες βελτίωσης που θα γίνουν σε 20 

τμήματα του άξονα, μήκους 19 χλμ. περίπου. 

Οι  παρεμβάσεις αφορούν αναδιαμορφώσεις υφιστάμενων ισόπεδων κόμβων και 

σημαντικών κυκλοφοριακών συνδέσεων, πρόβλεψη φωτεινής σηματοδότησης και 

βελτίωση της υφιστάμενης σε ισόπεδους κόμβους αστικών περιοχών, κατασκευή 

πεζογέφυρας και διαμορφώσεις τοπικά παράπλευρου οδικού δικτύου. 

Το έργο υλοποιείται με 1 εργολαβία κατασκευής. Επίσης περιλαμβάνει όλες τις λοιπές 

απαραίτητες δαπάνες για μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, κ.λ.π. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 25,078,729.26  25,078,729.26 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 25,045,655.45  25,045,655.45 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012  ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 

 

 

- 111 - 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 25,045,655.45  25,045,655.45 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 21,288,806.88  21,288,806.88 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου   

Το 1ο υποέργο που αφορά στην μελέτη έχει ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί.  

Για το 2ο υποέργο που αφορά στην εργολαβία, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες σε 

δεκατρείς (13) από τις είκοσι (20) συνολικά θέσεις επικινδυνότητας, με τις επιλέξιμες 

καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες να ανέρχονται σε 11.339.479€  (αντιστοιχούσα 

συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 11.321.859€).  

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του υποέργου κατασκευής αποτυπώνεται στον ακόλουθο 

πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο
  Υλοποίηση επεμβάσεων για την 

άρση της επικινδυνότητας κόμβων 

και θέσεων διέλευσης πεζών στον 

Άξονα Αντίρριο – Ιωάννινα 

28.12.2009             30.08.2013 

 

3. Το νέο έργο «Προμήθεια εξοπλισμού παροχής βοήθειας σε ατυχήματα μεταφορών» 

το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 355592, σύμφωνα με την  υπ. Αριθμ 

3187/20-09-2011.   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού και εργαλείων: 

 εκατόν πενήντα (150) αυλών εδάφους,  

 τριακοσίων (300) αυλών συνδυασμένης βολής  

 τριών (3) πυροσβεστικών οχημάτων σηράγγων 

 τριάντα (30) πυροσβεστικών διασωστικών οχημάτων άμεσης επέμβασης και  

 είκοσι (20)  οχημάτων 4Χ4, μεταφοράς προσωπικού, τύπου βαν, για τη βελτίωση 

της παρεχόμενης ενεργητικής ασφάλειας στον τομέα των οδικών μεταφορών, 

όπως: κατάσβεση πυρκαγιών, παροχή βοήθειας σε ατυχήματα, γρήγορος και 

ασφαλής απεγκλωβισμός τραυματιών κ.α. 

Η πράξη θα υλοποιηθεί με πέντε (5) υποέργα προμηθειών. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 8.305.000,00  8.305.000,00 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 8.305.000,00  8.305.000,00 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 8.305.000,00  8.305.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 7.059.249,92  7.059.249,92 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου   

Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία για όλα τα υποέργα προμηθειών. 

 

 Δείκτες Παρακολούθησης 

Τα ενταγμένα στον Άξονα έργα αναμένεται να δημιουργήσουν 239 (ισοδύναμα) ανθρωποέτη 

εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους.  

Έως 31/12/2012 -με βάση τα εξαμηνιαία δελτία προόδου των ενταγμένων στον Άξονα 

έργων- έχουν δημιουργηθεί 105 (ισοδύναμα) ανθρωποέτη εργασίας κατά την υλοποίησή 

τους. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ

Επίτευξη 0 0 0 0 0 0

Στόχος

Αφετηρία 0 0

Επίτευξη 0 0 0 0 105,00 105,00

Στόχος

Αφετηρία 0 0

501 Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται 

κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 

πράξης

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ E'

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1 Νέες θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται κατά τη λειτουργία 

της πράξης

 

4.6 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΩΝ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΠΑ   (Π/Υ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 25.588.235 €) 

 Επίτευξη στόχων και ανάλυση προόδου του άξονα  

Ο Άξονας Προτεραιότητας ΣΤ αφορά στην τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής του τμήματος 

του ΕΠ-ΕΠ που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και εξασφαλίζει τους πόρους, τα μέσα και το 

κατάλληλα ειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό για την επιτυχή ωρίμανση των διαδικασιών 

υλοποίησης των δράσεων και των διαδικασιών παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου και 

αξιολόγησης του Προγράμματος, σε περιφέρειες αμιγώς στόχου Σύγκλισης.  

Η ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ διαχειρίζεται ποσό συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 

ύψους 23.235.295 € το οποίο σύμφωνα με το προγραμματισμό αντιστοιχεί σε 11.617.647,5 € 

για την θεματική προτεραιότητα 85 «Προετοιμασία εφαρμογή παρακολούθηση και 

επιθεώρηση» και 11.617.647,5 € για την θεματική προτεραιότητα 86 «Αξιολόγηση και 

μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία».  
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Στην ΕΔΑ Μεταφορών έχει εκχωρηθεί τμήμα του Άξονα συνολικής συγχρηματοδοτούμενης 

δημόσιας δαπάνης ύψους 2.352.940 €. Το αντικείμενο της εκχώρησης εξειδικεύτηκε ισόποσα 

στη θεματική προτεραιότητα 85 - «Προετοιμασία εφαρμογή παρακολούθηση και 

επιθεώρηση» και τη θεματική προτεραιότητα 86 - «Αξιολόγηση και μελέτες, πληροφορίες και 

επικοινωνία». 

Αναλυτικότερα, η χρήση της Τεχνικής Βοήθειας τόσο του Άξονα Προτεραιότητας ΣΤ (ΕΤΠΑ) 

όσο και του Άξονα Προτεραιότητας ΙΓ (Ταμείο Συνοχής) παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 6.2 

«Τεχνική Βοήθεια».  

4.7  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ζ: ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ  (Π/Υ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 

1.284.058.824 €)  

 Επίτευξη στόχων και ανάλυση προόδου του άξονα  

Στον Άξονα Προτεραιότητας Ζ προβλέπεται, σε προγραμματικό επίπεδο, η υλοποίηση 

παρεμβάσεων σε έξι συνολικά περιφέρειες με στόχο την ολοκλήρωση της κατασκευής και 

αναβάθμισης οδικών αξόνων και τμημάτων αυτών κατά προτεραιότητα συνεχιζόμενων 

έργων από το Γ΄ ΚΠΣ επί του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου καθώς και κατασκευή ή/και 

αναβάθμιση νέων έργων επί του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου.    

Ο Άξονας εξειδικεύτηκε στο σύνολό του στις θεματικές προτεραιότητες 21 

«Αυτοκινητόδρομοι ΤΕΝ-Τ» και 22 «Εθνικές οδοί» (αφορά εθνικό οδικό δίκτυο 

χαρακτηρισμένο ΤΕΝ), προκειμένου να εκδοθούν σχετικές προσκλήσεις με Δυνητικούς 

Δικαιούχους την ΕΥΔΕ Μ-Κ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, την 

ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ, την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. και τη Δ/νση Οδικών Έργων (Δ1) της ΓΓΔΕ.   

Σε συνέχεια των παραπάνω προσκλήσεων, υπεβλήθησαν προτάσεις από τους δυνητικούς 

δικαιούχους, και κατόπιν θετικής αξιολόγησης από την ΕΥΔ / ΕΠ-ΕΠ έχουν ενταχθεί στο ΕΠ-

ΕΠ τα ακόλουθα έργα:    
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ΚΘΠ MIS ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΕΝΤΑΞΗ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ)  ΕΝΤΑΞΗ (ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)  ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ)  ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)  ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

296564

«ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ (E65)»

510.782.437,63       456.945.968,70       505.349.579,46       452.085.733,78       123.441.405,10       123.441.405,10       

371534

Ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης 

του έργου: Μελέτη – Κατασκευή – 

Χρηματοδότηση – Λειτουργία –Συντήρηση και 

Εκμετάλλευση του έργου «Αυτοκινητόδρομος 

Μαλιακός - Κλειδί»

196.748.137,89       162.120.465,62       186.604.467,68       153.762.081,37       152.079.467,68       133.704.467,68       

341193

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ "ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ 

ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΕ ΑΘΗΝΑ 

(Α/Κ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ) - ΜΑΛΙΑΚΟΣ 

(ΣΚΑΡΦΕΙΑ) ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ 

ΤΟΥ ΠΑΘΕ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ - ΧΑΛΚΙΔΑ"

267.670.761,34       183.970.114,27       259.443.500,72       178.315.518,04       34.407.198,70         34.407.198,70         

215368

Ολοκλήρωση τμημάτων Λαχανάς – Α/Κ 

Χριστού & Κ. Αμπέλα – Α/Κ Πετριτσίου του 

κάθετου Άξονα της Εγνατίας Οδού: 

Θεσσαλονίκη (Δερβένι) – Σέρρες - Προμαχών

161.736.118,38       161.736.118,38       161.671.118,38       161.671.118,38       75.732.224,40         61.134.316,89         

349363

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 45 ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 

«ΣΙΑΤΙΣΤΑ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ»: ΤΜΗΜΑ 

«ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ» (45.4.5) 

131.901.159,00       131.901.159,00       85.324.653,00         85.324.653,00         9.948.393,46           9.948.393,46           

349335

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 50 ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 

«ΚΟΖΑΝΗ–ΦΛΩΡΙΝΑ-ΝΙΚΗ» 

ΤΜΗΜΑ:«ΦΛΩΡΙΝΑ-ΝΙΚΗ» (50.3)

69.000.000,00         69.000.000,00         58.459.286,00         58.459.286,00         6.731.746,36           6.731.746,36           

348163 ΓΟΥΡΝΕΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 77.770.000,00         77.770.000,00         56.905.665,56         56.905.665,56         2.235.328,67           2.235.328,67           

379402

Αναβάθμιση και βελτίωση του οδικού 

τμήματος Πάνορμος - Εξάντης του Βόρειου 

Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ) στο Ν. 

Ρεθύμνου

74.500.000,00         74.500.000,00         -                           -                           -                           -                           

291887
Ολοκλήρωση ΠΑΘΕ τμήμα: Αρχή Α.Κ. Αγίας 

Μαρίνας - Α.Κ. Ραχών
43.965.425,40         43.965.425,40         42.543.501,69         42.543.501,69         6.565.816,03           6.565.816,03           

371518
Ολοκλήρωση έργων στην παράκαμψη 

Μαλίων του νομού Ηρακλείου Κρήτης
9.444.400,00           9.444.400,00           6.620.350,07           6.620.350,07           269.119,92              269.119,92              

376175

Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη-

Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια : Βελτίωση-

διαπλάτυνση τμήματος Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια 

16.130.438,89         16.130.438,89         -                           -                           -                           -                           

376182

Βελτίωση οδικού τμήματος του Βόρειου 

Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στην 

περιοχή του Αγ. Γεωργίου Σεληναρίου στο 

Νομό Λασιθίου Κρήτης.

1.777.378,81           1.777.378,81           1.777.378,81           1.777.378,81           581.728,85              581.728,85              

383545
Κατασκευή Ανισόπεδου Kόμβου (Α/Κ) ΒΙΠΕ 

Κομοτηνής στην Εγνατία Οδό 
4.131.300,81           4.131.300,81           -                           -                           -                           -                           

Σύνολο ΚΘΠ 21 1.565.557.558,15    1.393.392.769,88    1.364.699.501,37    1.197.465.286,70    411.992.429,17       379.019.521,66       

22 355716

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΟ 

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΕΩΣ 

ΕΞΟΔΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ»

30.600.000,00         30.600.000,00         -                           -                           -                           -                           

Σύνολο ΚΘΠ 22 30.600.000,00         30.600.000,00         -                           -                           -                           -                           

53 375227

Τοποθέτηση ενισχυμένης υπερυψηλής 

περίφραξης στο τμήμα «Σιάτιστα – 

Κορομηλιά» του Κάθετου Άξονα 45 «Σιάτιστα 

– Κρυσταλλοπηγή» και σε τμήματα του κυρίου 

άξονα της Εγνατίας Οδού από Παναγιά έως 

Σιάτιστα

8.536.585,37           8.536.585,37           -                           -                           -                           -                           

Σύνολο ΚΘΠ 53 8.536.585,37           8.536.585,37           -                           -                           -                           -                           

1.604.694.143,52    1.432.529.355,25    1.364.699.501,37    1.197.465.286,70    411.992.429,17       379.019.521,66       

21

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ  

  

Πρόκειται για: 

 Δεκατρία έργα Αυτοκινητόδρομων Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, εκ των 

οποίων πέντε είναι συνεχιζόμενα και τέσσερα είναι νέα έργα. 

 Ένα νέο έργο Εθνικής Οδοποιίας. 

 Ένα νέο έργο Πρόληψης Κινδύνων.  

Πιο αναλυτικά: 

1. Το Μεγάλο έργο «Σύμβαση Παραχώρησης Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – 

Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ε-65», το οποίο 

αποτελεί ΕΡΓΟ- ΓΕΦΥΡΑ από το Γ’ ΚΠΣ και εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 

296564 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 4280/17-09-2010 Απόφαση. Το έργο 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 181 Έργων Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ (Νο 35 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   
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Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Πρόκειται για έργο «γέφυρα» που έχει ως αντικείμενο την κατασκευή νέου 

αυτοκινητόδρομου από την Λαμία έως την Παναγιά Γρεβενών, μήκους περίπου 175 χλμ., 

ο οποίος θα συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών - Θεσ/νίκης (στο ύψος της Λαμίας), με 

την Εγνατία οδό (περιοχή Παναγιά Γρεβενών).  

Το έργο κατασκευάζεται με συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων (σύμβαση παραχώρησης). 

Το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή του παραπάνω 

αυτοκινητόδρομου  ο οποίος κατασκευάζεται με 2 λωρίδες κυκλοφορίας και 1 λωρίδα 

έκτακτης ανάγκης ανά κατεύθυνση και διαχωριστική νησίδα. 

Τα κυριότερα τεχνικά έργα κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου είναι : 

13 σήραγγες (μονού κλάδου και Cut and Cover) 

27 γέφυρες 

14 ανισόπεδοι κόμβοι 

7 σταθμούς διοδίων 

6 Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων 

3 κέντρα διοίκησης, εκμετάλλευσης και συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου, 

Επίσης περιλαμβάνει όλες τις λοιπές απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις, 

μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, αρχαιολογικές εργασίες κ.λ.π.. 

Στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ (ΕΠ/ΟΑΛΑΑΑ) υλοποιήθηκε περίπου το 4,5 % του έργου. 

Στα πλαίσια της ΕΣΠΑ Προγραμματικής περιόδου (ΕΠ/ΕΠ) το φυσικό αντικείμενο του 

έργου περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών κατασκευής του 

αυτοκινητοδρόμου καθώς και τις απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ, 

αρχαιολογίας, δαπάνες απαλλοτριώσεων, κλπ. 

Το τμήμα του έργου στο ΕΣΠΑ υλοποιείται με τα κάτωθι υποέργα: 

1. Μελέτη-Κατασκευή για την περίοδο Τ1 του έργου «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής 

Ελλάδας (Ε65) 

2. Μετατοπίσεις και διευθετήσεις δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) (Εθνικοί 

Πόροι) 

3. Απαλλοτριώσεις  

4. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου 

5. Αρχαιολογικές εργασίες 

6. Επικαιροποίηση  Οικονομοτεχνικής Μελέτης του Ε65 
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Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 622.216.974 € 84.516.642 € 706.733.616 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 510.782.438 € 82.890.000 € 593.672.438 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 456.945.969 € 82.890.000 € 539.835.969 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 388.404.073 € 45.771.858 € 434.175.931 € 

 

Εντός του Α’ Τριμήνου του 2013 έγινε 1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, η οποία 

θα αποτυπωθεί στα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης έτους 2013. 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου  

Μέχρι τις 31/12/12 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 99%, ενώ 

υλοποίησή του ανέρχεται σε 13% (17,5% επί του συνόλου του έργου). Οι επιλέξιμες 

καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 123.441.405,10 €(αντιστοιχούσα 

συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 123.441.405,10 €). 

Λόγω κλονισμού της οικονομικής ισορροπίας της σύμβασης παραχώρησης έχουν 

ανασταλεί οι εκταμιεύσεις των δανείων και εντός του 2011 έχουν ανασταλεί και οι 

κατασκευαστικές εργασίες. Βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ ελληνικού 

δημοσίου, παραχωρησιούχου και τραπεζών. 
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Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Υπήρξαν αρχικά καθυστερήσεις στην απόκτηση γης, οι οποίες έχουν εν πολλοίς επιλυθεί 

για τα τμήματα του έργου στα οποία έχει οριστικοποιηθεί η χάραξη και έχει αποδοθεί 

σχεδόν στο σύνολό της η γη.  

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου που θα συμφωνηθεί εξαρτάται από την 

εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με τον παραχωρησιούχο και τις Δανείστριες Τράπεζες και 

την έναρξη επαναχρηματοδότησης του έργου. 

Προβλήματα / Απαιτούμενες Ενέργειες 

Έχουν ανασταλεί οι εκταμιεύσεις των δανείων και κατά συνέπεια και οι κατασκευαστικές 

εργασίες. 

Επιπλέον σημειώνεται ότι υπήρχαν προβλήματα λόγω μη έγκαιρης παράδοσης του 

τμήματος του ΠΑΘΕ Σκάρφεια – Ράχες που κατασκευάζεται από το Ελληνικό Δημόσιο  

 

2. Το Μεγάλο έργο «Σύμβαση Παραχώρησης Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – 

Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Μαλιακός – 

Κλειδί», το οποίο αποτελεί ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ από το Γ’ ΚΠΣ και εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με 

κωδικό ΟΠΣ 371534 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4500/23/12/2011 Απόφαση, η οποία 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ.5199/28-12-2012 Απόφαση. Το έργο 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 181 Έργων Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ (Νο 37 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Πρόκειται για έργο «γέφυρα» που έχει ως αντικείμενο την κατασκευή νέων τμημάτων 

αυτοκινητόδρομου και εργασιών βελτίωσης σε υφιστάμενα τμήματα, στον οδικό άξονα 

ΠΑΘΕ στο τμήμα Μαλιακός – Κλειδί. 

Το έργο κατασκευάζεται με συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων (σύμβαση παραχώρησης). 

Το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει: 

 Την κατασκευή νέων τμημάτων του αυτοκινητόδρομου, μήκους περίπου 25 

χιλιομέτρων στα τμήματα: 

- Ευαγγελισμός – Ραψάνη (Τέμπη)  με τετράιχνη διατομή 2 λωρίδων κυκλοφορίας 

ανά κατεύθυνση και λωρίδα έκτακτης ανάγκης και  
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- Πλαταμώνας – Σκοτίνα  με μεταβαλλόμενη διατομή από τετράιχνη σε εξάιχνη 

ώστε να επιτευχθεί συναρμογή με την εξάιχνη διατομή του υφιστάμενου τμήματος 

Σκοτίνα –Κλειδί. 

 Εργασίες βελτίωσης σε υφιστάμενα τμήματα στον οδικό άξονα ΠΑΘΕ στο τμήμα 

Μαλιακός – Κλειδί: 

Τα κυριότερα τεχνικά έργα στα νέα τμήματα του έργου είναι : 

 σήραγγες διαχωρισμένων κλάδων, συνολικού μήκους 21,4 χλμ, οι οποίες θα 

κατασκευαστούν στα Τέμπη και στον Πλαταμώνα 

 γέφυρες διπλού κλάδου μέγιστου μήκους 210 μέτρων, άνω και κάτω διαβάσεις 

 ανισόπεδοι κόμβοι (Ραψάνης, Πλαταμώνα) 

Επίσης περιλαμβάνει όλες τις λοιπές απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις, 

μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, αρχαιολογικές εργασίες κ.λ.π. 

Στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ (ΕΠ/ΟΑΛΑΑΑ) υλοποιήθηκε περίπου το 35% του έργου. 

Στα πλαίσια της ΕΣΠΑ Προγραμματικής περιόδου (ΕΠ/ΕΠ) το φυσικό αντικείμενο του 

έργου περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών κατασκευής του 

αυτοκινητοδρόμου καθώς και τις απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ, 

αρχαιολογίας, δαπάνες απαλλοτριώσεων, κλπ. 

Το τμήμα του έργου στο ΕΣΠΑ υλοποιείται με τα κάτωθι υποέργα: 

1. Μελέτη-Κατασκευή για την περίοδο Μελετών-Κατασκευών (Τ1) του Αυτοκινητοδρόμου 

Μαλιακός – Κλειδί.  

2. Κατασκευή Λ.Ε.Α. στις σήραγγες Τ1,Τ2 και Τ3, 

3. Αποζημίωση καθυστέρησης έναρξης της σύμβασης παραχώρησης Μαλιακός – Κλειδί 

(Εθνικοί Πόροι), 

4. Μετατοπίσεις και διευθετήσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) 

(Εθνικοί Πόροι),  

5. Απαλλοτριώσεις,  

6. Παροχή υπηρεσιών συμβούλων, μελέτες,  

7. Αρχαιολογικές εργασίες, 

8. Επικαιροποίηση της Οικονομοτεχνικής μελέτης. 

9. Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες της ΚΖ' ΕΠΚΑ. 
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10. Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες της ΙΕ' ΕΠΚΑ. 

11. Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες από την 7η ΕΒΑ. 

12. Αποζημιώσεις του Ελληνικού Δημοσίου στον Παραχωρησιούχο 

13. Συμπληρωματικές εργασίες μετατόπισης δικτύων ύδρευσης Δήμου Πλαταμώνα από 
την περιοχή εκτέλεσης του έργου. 

 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 231.259.337 € 329.048.545 € 560.307.882 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 196.770.638 € 324.674.589 € 521.445.227 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 162.139.006 € 324.674.589 € 486.813.595 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 137.818.155 € 179.285.308 € 317.103.463 € 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Μέχρι τις 31/12/12 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 95%, ενώ 

υλοποίησή του ανέρχεται σε 77,3% (91,4% επί του συνόλου του έργου). Οι επιλέξιμες 

καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 133.704.467,7 € (αντιστοιχούσα 

συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 110.172.481,37 €). 

Λόγω κλονισμού της οικονομικής ισορροπίας της σύμβασης παραχώρησης ανεστάλησαν 

οι εκταμιεύσεις των δανείων και εντός του 2011 ανεστάλησαν και οι κατασκευαστικές 
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εργασίες. Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ ελληνικού δημοσίου, 

παραχωρησιούχου και τραπεζών, οι οποίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν άμεσα (εντός 

του Ιουνίου 2013), από τον Ιούλιο του 2012 ο Κατασκευαστής προχώρησε σε μερική 

επανέναρξη εργασιών, με μειωμένο ρυθμό στις σήραγγες και σε ορισμένα τμήματα της 

ανοιχτής οδοποιίας.  

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Έχει αποδοθεί η γη μέσω επιτάξεων και απαλλοτριώσεων για την εκτέλεση των εργασιών 

κατασκευής. Έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες ΚΥΑ για τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις και 

σταδιακά εκδίδονται και οι αντίστοιχες Δικαστικές Αποφάσεις για καθορισμό τιμών 

μονάδας. 

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου που θα συμφωνηθεί εξαρτάται από την 

εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με τον παραχωρησιούχο και τις Δανείστριες Τράπεζες και 

την έναρξη επαναχρηματοδότησης του έργου. 

 

3. Το Μεγάλο έργο «Σύμβαση Παραχώρησης Αποπεράτωση Οδικών Υποδομών 

Αυτοκινητόδρομου: Ιόνια Οδός μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ (Α/Κ Μεταμόρφωσης) – 

Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι – Χαλκίδα», το 

οποίο αποτελεί ΕΡΓΟ- ΓΕΦΥΡΑ από το Γ’ ΚΠΣ και εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 

341193 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1876/7-6-2011 Απόφαση. Το έργο περιλαμβάνεται 

στον κατάλογο των 181 Έργων Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ (Νο 36 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

ΙΙ).  

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Πρόκειται για έργο «γέφυρα» που έχει ως αντικείμενο τη κατασκευή νέου 

αυτοκινητόδρομου από Αντίρριο έως Ιωάννινα μήκους 159 χλμ (εκτός από τις 

παρακάμψεις Αγρινίου και Άρτας οι οποίες έχουν ήδη κατασκευαστεί από το Ελληνικό 

Δημόσιο) καθώς και εργασίες βελτίωσης του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στο τμήμα από 

Αθήνα έως Μαλιακό. 

Το έργο κατασκευάζεται με συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων (σύμβαση παραχώρησης). 

Το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή νέου 

αυτοκινητόδρομου από Αντίρριο έως Ιωάννινα με 2 λωρίδες και λωρίδα έκτακτης ανάγκης 

ανά κατεύθυνση και διαχωριστική νησίδα, επί μήκους 196,0 χλμ (περιλαμβανομένων των 

παρακάμψεων Αγρινίου και Άρτας). 
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Περιλαμβάνονται επίσης εργασίες βελτίωσης του αυτοκινητοδρόμου Αθηνών - Θεσ/νίκης 

από την Αθήνα (Κόμβος Μεταμόρφωσης) μέχρι την τοποθεσία Λόγγος, επί μήκους 

περίπου 151 χλμ., όπως και εργασίες συντήρησης στα τμήματα Λόγγος μέχρι πέταλο 

Μαλιακού, επί μήκους 21 χλμ. και Σχηματάρι - Χαλκίδα, επί μήκους 11χλμ. 

Τα κυριότερα τεχνικά έργα κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου είναι : 

4 σήραγγες 

14 γέφυρες 

18 ανισόπεδοι κόμβοι 

4 σταθμοί διοδίων 

5 Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών και 

4 Κτίρια διοίκησης, συντήρησης, λειτουργίας κλπ 

Επίσης περιλαμβάνει όλες τις λοιπές απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις, 

μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, αρχαιολογικές εργασίες κ.λ.π. 

Στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ (ΕΠ/ΟΑΛΑΑΑ) υλοποιήθηκε περίπου το 12,7% του έργου. 

Στα πλαίσια της ΕΣΠΑ Προγραμματικής περιόδου (ΕΠ/ΕΠ) το φυσικό αντικείμενο του 

έργου περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών κατασκευής για την ολοκλήρωση 

των παραπάνω περιγραφόμενων τμημάτων, καθώς και τις απαιτούμενες εργασίες 

αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ, αρχαιολογίας και δαπάνες απαλλοτριώσεων. 

Το τμήμα του έργου στο ΕΣΠΑ υλοποιείται με τα κάτωθι υποέργα: 

1. Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση 

του Αυτοκινητοδρόμου Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ 

Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και συνδετήριος κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι 

- Χαλκίδα 

2. Μετατοπίσεις και διευθετήσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) 

(Εθνικοί Πόροι) 

3. Απαλλοτριώσεις  

4. Παροχή υπηρεσιών συμβούλων, μελέτες 

5. Αρχαιολογικές εργασίες 

6. Δημοσιότητα 

7. Τεχνικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση της ΕΥΔΕ/ Μ-Κ/ ΕΠΑ& ΙΟ στην 

παρακολούθηση της Σύμβασης 
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8. έως (12) Αρχαιολογικές εργασίες 

 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 397.903.685€ 155.137.958€ 553.041.643€ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 267.670.761€ 153.156.459€ 420.827.220€ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 183.970.114€ 153.156.459€ 337.126.573€ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 156.374.597€ 84.572.997€ 240.947.594€ 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου  

Μέχρι τις 31/12/12 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 96%, ενώ 

υλοποίησή του ανέρχεται σε 18,37% (30,78% επί του συνόλου του έργου). Οι επιλέξιμες 

καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 34.407.198,70€ (αντιστοιχούσα 

συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 23.648.067,67€). 

Λόγω κλονισμού της οικονομικής ισορροπίας της σύμβασης παραχώρησης έχουν 

ανασταλεί οι εκταμιεύσεις των δανείων και εντός του 2011 έχουν ανασταλεί και οι 

κατασκευαστικές εργασίες. Βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ ελληνικού 

δημοσίου, παραχωρησιούχου και τραπεζών. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Έχει αποδοθεί περίπου το 74% της γης μέσω επιτάξεων και απαλλοτριώσεων για την 

εκτέλεση των εργασιών κατασκευής. Έχει εκδοθεί το σύνολο των απαραίτητων ΚΥΑ, για 

τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις και σταδιακά εκδίδονται και οι αντίστοιχες Δικαστικές 

Αποφάσεις για καθορισμό τιμών μονάδας. 
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Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου που θα συμφωνηθεί εξαρτάται από την 

εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με τον παραχωρησιούχο και τις Δανείστριες Τράπεζες και 

την έναρξη επαναχρηματοδότησης του έργου. 

Προβλήματα / Απαιτούμενες Ενέργειες 

Έχουν ανασταλεί οι εκταμιεύσεις των δανείων και κατά συνέπεια και οι κατασκευαστικές 

εργασίες. 

Στο πλαίσιο επανεκκίνησης του έργου εξετάζεται η τροποποίηση της χάραξης (με 

κατασκευή σήραγγας) επί μήκους 5.0 χλμ περίπου, στην περιοχή Παλαιοβούνας 

(Κλόκοβα) λόγω προσφυγών στο ΣτΕ για περιβαλλοντικά θέματα.  

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζονται επίσης τοπικές τροποποιήσεις της χάραξης με στόχο την 

βελτιστοποίηση του σχεδιασμού του έργου. 

Το σύνολο των ανωτέρω προβλημάτων αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης ανάμεσα 

στα εμπλεκόμενα μέρη. 

 

4. Το Μεγάλο έργο «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού Θεσσαλονίκη (Δερβένι) – Σέρρες – 

Προμαχών, Ολοκλήρωση Τμημάτων Λαχανάς – Α/Κ Χριστού & Κ. Αμπέλα – Α/Κ 

Πετριτσίου», το οποίο αποτελεί ΕΡΓΟ – ΓΕΦΥΡΑ από το Γ’ ΚΠΣ και εντάχθηκε στο ΕΠ-

ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 215368 σύμφωνα με την υπ. αριθ. 3881/28-5-2009 Απόφαση, η οποία 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 3691/2-11-2011 Απόφαση και την 4517/28-11-2012. Το 

έργο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 181 Έργων Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ 

(Νο 61 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Πρόκειται για έργο «γέφυρα» που ολοκληρώνει την κατασκευή τμημάτων του κάθετου 

άξονα της Εγνατίας οδού Θεσσαλονίκη - Σέρρες - Προμαχώνας, συνολικού μήκους 44 

χλμ. Το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει : 

 την κατασκευή του τμήματος από τον Λαχανά μέχρι το Στρυμονικό, επί μήκους 

12,6 χλμ. (όπου γίνεται νέος κλάδος στον δρόμο επί μήκους 5,6 χλμ. καθώς και 

βελτιώσεις στο ήδη κατασκευασμένο τμήμα, επί μήκους 7 χλμ.) 

 την κατασκευή του τμήματος από το Στρυμονικό μέχρι τον κόμβο Χριστού, επί 

μήκους 22 χλμ. (8 χλμ. σε νέα χάραξη, καθώς και διαπλάτυνση της υφιστάμενης 

Εθνικής οδού, επί μήκους 14 χλμ.) 

 την κατασκευή του τμήματος από την Κάτω Αμπέλα μέχρι τον κόμβο Πετριτσίου, 

μήκους 9,5 χλμ. (νέα χάραξη) 
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Τα παραπάνω τμήματα κατασκευάζονται με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. 

Στο έργο προβλέπεται η κατασκευή 1 Οδικής σήραγγας, 14 γεφυρών και 4 ανισόπεδων 

κόμβων. Επίσης περιλαμβάνει όλες τις λοιπές απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις, 

μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, αρχαιολογικές εργασίες κ.λ.π. 

Το έργο υλοποιείται με 5 εργολαβίες κατασκευής. Επίσης περιλαμβάνει όλες τις λοιπές 

απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις και μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής 

Ωφέλειας. 

Στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ (ΕΠ/ΟΑΛΑΑΑ) υλοποιήθηκε περίπου το 25% του έργου. 

Στα πλαίσια της ΕΣΠΑ Προγραμματικής περιόδου (ΕΠ/ΕΠ) το φυσικό αντικείμενο του 

έργου περιλαμβάνει όλες τις υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής για την ολοκλήρωση 

των παραπάνω περιγραφόμενων τμημάτων του άξονα «Θεσσαλονίκη-Σέρρες-

Προμαχώνα», καθώς και τις απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ 

δαπάνες απαλλοτριώσεων και αρχαιολογίας. 

Το τμήμα του έργου στο ΕΣΠΑ υλοποιείται με τα κάτωθι υποέργα: 

1. Κατασκευή τμήματος «Λαχανά - Ριζιανά – Στρυμονικό» 

2. Κατασκευή τμήματος «Στρυμονικό –Α/Κ Λευκώνα – Α/Κ Χριστού» 

3. Κατασκευή τμήματος «Κάτω Αμπέλα – Α/Κ Πετριτσίου» 

4. Απαλλοτριώσεις στα τμήματα Λαχανάς – Α/Κ Χριστού & Κ. Αμπέλα – Α/Κ Πετριτσίου. 

5. Εργασίες αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) στα 

τμήματα Λαχανάς - Α/Κ Χριστού & Κ. Αμπέλα – Α/Κ Πετριτσίου. 

6. 1η Σ.Σ. κατασκευή τμήματος «Λαχανά - Ριζιανά – Στρυμονικό» (Εθνικοί Πόροι) 

7. Εργασίες ολοκλήρωσης τμημάτων Α/Κ Λαγκαδά - Α/Κ Λαχανά και Στρυμονικό - Α/Κ 

Χριστού 
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Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 223.981.514€ 66.013.113€ 289.994.627€ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 161.736.118€ 52.136.876€ 213.872.994€ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 161.736.118€ 52.136.876€ 213.872.994€ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 137.475.700€ 39.102.657€ 176.578.357€ 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου  

Μέχρι τις 31/12/12 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 99%, ενώ 

υλοποίησή του ανέρχεται σε 48% (61% επί του συνόλου του έργου). Οι επιλέξιμες 

καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 61.134.316,89€ (αντιστοιχούσα 

συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 61.134.316,89€). 

Στο τμήμα «Λαχανάς –Ριζιανά- Στρυμονικό» (1ο, 6ο υποέργα) ολοκληρώθηκαν οι 

εργασίες και το τμήμα δόθηκε στη κυκλοφορία τον Σεπτέμβριο του 2009.  

Στο τμήμα Στρυμονικό – Α/Κ Χριστού (2ο υποέργο) κηρύχθηκε έκπτωτος ο ανάδοχος και 

το υπολειπόμενο φυσικό αντικείμενο  (7ο υποέργο) συμβασιοποιήθηκε στις 4/5/2012, με 

χρόνο υλοποίησης 24 μήνες. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2012 είναι οι 

εξής : 

Αμμοβολή οπλισμού τεχνικών 

Αφαίρεση φυτικών σε υφιστάμενα επιχώματά αρτηρίας από Χ.Θ. 3+700 – Χ.Θ. 10+000 & 

Χ.Θ. 18+000 – Χ.Θ. 20 + 000 

Κατασκευή παράκαμψης στον Α/Κ Στρυμονικού . Χωματουργικές εργασίες κλάδων Α/Κ 

Στρυμονικού . Κατασκευή κάτω πλάκας και τοιχίων ΤΚΔ-1 (Α/Κ Στρυμονικού) 

Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών στον άξονα της αρτηρίας από Χ.Θ. 4+000 έως Χ.Θ. 

7+000 

Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών στην κάθετη οδό ΚΟ-1 

Ολοκλήρωση κατασκευής μεσοβάθρων γέφυρας ποταμού Στρυμόνα ΤΥ-2 

Ολοκλήρωση κατασκευής ακροβάθρων γέφυρας ποταμού Στρυμόνα ΤΥ-2 

Κατασκευή & τοποθέτηση 40 δοκών και πρόπλακων γέφυρας ποταμού Στρυμόνα ΤΥ-2 

Ολοκλήρωση κατασκευής ΤΚΔ – 9 

΄Εναρξη κατασκευής θεμελίωσης μεσοβάθρων τεχνικού ΤΥ- 3 (γέφυρας ποταμού 

Κρουσοβίτη) 
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Χωματουργικές εργασίες σε παράπλευρες οδούς (ΣΟ1, ΠΟ8)Στο τμήμα «Κάτω Αμπέλα – 

Α/Κ Πετριτσίου» (3ο υποέργο) έχει εκτελεστεί το σύνολο σχεδόν των εργασιών, αλλά 

λόγω αδυναμίας του Αναδόχου καθυστερεί η οριστική περαίωση και απόδοσή του στην 

κυκλοφορία. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Έχει αποδοθεί η γη μέσω επιτάξεων για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής. Έχουν 

εκδοθεί οι απαραίτητες ΚΥΑ για τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις και σταδιακά εκδίδονται και 

οι αντίστοιχες Δικαστικές Αποφάσεις για καθορισμό τιμών μονάδας. 

Η σύμβαση των υπολειπόμενων εργασιών (υποέργο 7) της έκπτωτης εργολαβίας 

υπογράφηκε στις 4/5/2012. 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο
 και 6

ο
        Τμήμα Α/Κ Λαχανά-Στρυμονικό                22.06.2006 30.03.2010 

2
ο
 Τμήμα Στρυμονικό-Α/Κ Χριστού               20.07.2006 01.12.2010 

3
ο
  Τμήμα Κ. Αμπέλα-Α/Κ Πετριτσίου             25.05.2006 31.12.2010 

7
ο
  Εργασίες ολοκλήρωσης του τμήματος Στρυμονικό-

Α/Κ Χριστού                         

15.05.2012 15.05.2014 

Προβλήματα / Απαιτούμενες Ενέργειες 

Τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου αντιμετωπίστηκαν με την 

επαναδημοπράτηση του ανεκτέλεστου φυσικού αντικειμένου 

 

5. Το νέο Μεγάλο έργο «Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού “Σιάτιστα – 

Κρυσταλλοπηγή” Τμήμα: “Κορομηλιά – Κρυσταλλοπηγή”», το οποίο εντάχθηκε στο 

ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 349363 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2640/26-07-2011 Απόφαση. Το 

έργο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 181 Έργων Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ 

(Νο 62 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Το έργο αφορά στην κατασκευή του βόρειου τμήματος Κορομηλιά–Κρυσταλλοπηγή 

μήκους 20,32χλμ περίπου, του κάθετου άξονα «Σιάτιστα–Κρυσταλλοπηγή» ο οποίος 

συνδέει την Εγνατία Οδό με τα Ελληνοαλβανικά σύνορα, στη θέση του συνοριακού 

σταθμού της Κρυσταλλοπηγής. 

Το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή της 
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κεντρικής αρτηρίας με δυο λωρίδες ανά κατεύθυνση και ΛΕΑ, ενώ προβλέπεται η 

κατασκευή: 

 2 ανισόπεδων κόμβων, 1 ανισόπεδου ημικόμβου, 1 ισόπεδου κυκλικού κόμβου, 1 

δίδυμη σήραγγα,   

 παράπλευρου, κάθετου και τοπικού οδικού δικτύου και βελτίωση υφιστάμενων οδών, 

 7 τεχνικών κάτω Διαβάσεων, 5 τεχνικών άνω Διαβάσεων, 87 κιβωτοειδών οχετών, 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της σήραγγας Ιεροπηγής, του Κτιρίου 

Εξυπηρέτησης της Σήραγγας, εργασιών ηλεκτροφωτισμού των κόμβων και ενός 

υπόγειου τεχνικού έργου. 

Το έργο υλοποιείται με 1 κύρια εργολαβία κατασκευής και την προαίρεση αυτής. Επίσης 

περιλαμβάνει όλες τις λοιπές απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις 

δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, αρχαιολογικές εργασίες κ.λ.π.,  

Το έργο υλοποιείται με τα κάτωθι υποέργα: 

1. Κατασκευή τμήματος «Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή» από Χ.Θ.  0+000 έως Χ.Θ.  

16+200  

2. Κατασκευή τμήματος «Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή» από Χ.Θ. 16+200 έως Χ.Θ.  

20+320 (προαίρεση) 

3. Μελέτες τμήματος «Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή» από Χ.Θ. 16+200 έως Χ.Θ. 20+320   

4. Απαλλοτριώσεις στο τμήμα «Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή» 

5. Εργασίες αποκατάστασης δικτύων Ο.Κ.Ω στο τμήμα «Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή» 

6. Εργασίες αρχαιολογίας στο τμήμα «Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή» 
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Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 169.844.097 € - 169.844.097 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 131.901.159 € - 131.901.159 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 131.901.159 € - 131.901.159 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 112.115.985 € - 112.115.985 € 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Μέχρι τις 31/12/12 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 65%.  

Οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 9.948.393€  

(αντιστοιχούσα συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 9.948.393€).  

Η πράξη υλοποιείται με 2 υποέργα κατασκευής. 

Η σύμβαση κατασκευής του τμήματος από Χ.Θ. 0+00 έως Χ.Θ. 16+200 (1ο υποέργο) 

υπογράφηκε στις 10/2/2012 και οι εργασίες είναι σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα έχουν γίνει 

εργασίες χωματουργικές, εκσκαφής και επιχωμάτων ανοικτής οδοποιίας, καθώς και των 

στομίων εισόδου του δεξιού και αριστερού κλάδου της Σήραγγας Ιεροπηγής ενώ έχει 

ξεκινήσει και η κατασκευή μικρών και μεγάλων τεχνικών. 

Η κατασκευή του τμήματος από Χ.Θ. 16+200 έως Χ.Θ. 20+320 (2ο υποέργο), που 

περιλαμβάνεται ως προαίρεση στην κύρια σύμβαση, είναι σε φάση εκπόνησης μελετών. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Οι αρχικές απαλλοτριώσεις έχουν συντελεσθεί με την παρακατάθεση των σχετικών 

αποζημιώσεων. Εγκρίθηκαν οι συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις του τμήματος 

"Κορομηλιά-Ιεροπηγή" και του τμήματος "Ιεροπηγή-Κρυσταλλοπηγή" και έχουν οριστεί 

επιτροπές επιτάξεις. 

Οι μελέτες του τμήματος από Χ.Θ. 16+200 έως Χ.Θ. 20+320 (3ο υποέργο) εκπονούνται 

και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 3ου τριμήνου του 2013. 

Η κατασκευή του τμήματος από Χ.Θ. 16+200 έως Χ.Θ. 20+320 (2ο υποέργο) 

προβλέπεται να ξεκινήσει μόλις τελειώσουν οι ανωτέρω μελέτες, (με ενεργοποίηση της 

προαίρεσης της κύριας σύμβασης), δηλαδή το 3ο τρίμηνο του 2013 και να ολοκληρωθεί το 

3ο τρίμηνο 2015. 
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Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο
  Κατασκευή Τμήματος από Χ.Θ.  0+000 έως 

Χ.Θ.  16+200   

02/2012                   02/2015 

2
ο
  Κατασκευή Τμήματος από Χ.Θ. 16+200 έως 

Χ.Θ.  20+320 

09/2013                   09/2015 

3
ο
  Μελέτες Τμήματος από Χ.Θ. 16+200 έως Χ.Θ.  

20+320 

10/2012                   08/2013 

 

 

6. Το νέο Μεγάλο έργο «Κάθετος Άξονας 50 Εγνατίας Οδού “Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκη” 

Τμήμα: “Φλώρινα – Νίκη”» το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 349335 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2613/25-07-2011 Απόφαση. Το έργο περιλαμβάνεται στον 

κατάλογο των 181 Έργων Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ (Νο 63 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του βόρειου τμήματος «Φλώρινα – Νίκη» μήκους 

14,5χλμ. περίπου, του κάθετου οδικού άξονα «Κοζάνη - Φλώρινα - Νίκη» ο οποίος  

συνδέει την Εγνατία Οδό με το Συνοριακό σταθμό Νίκης στα σύνορα με την ΠΓΔΜ. 

Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή της κεντρικής αρτηρίας, με δύο λωρίδες 

κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και διαχωριστικό, ενώ προβλέπεται η κατασκευή δύο 

ανισόπεδων κόμβων (Φλώρινας και Κάτω Κλεινών), ενός ισόπεδου κόμβου (Νίκης), η 

κατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου εκατέρωθεν της αρτηρίας και η αποκατάσταση 

του δικτύου τοπικών οδών (κάθετες οδοί κ.τ.λ.). 

Το έργο υλοποιείται με 1 εργολαβία κατασκευής. Επίσης περιλαμβάνει όλες τις λοιπές 

απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής 

Ωφέλειας, αρχαιολογικές εργασίες, κλπ. 

Το έργο υλοποιείται με τα κάτωθι υποέργα: 

1. Κατασκευή τμήματος Φλώρινα - Νίκη  

2. Απαλλοτριώσεις τμήματος Φλώρινα – Νίκη 

3. Εργασίες αποκατάστασης δικτύων Ο.Κ.Ω στο τμήμα Φλώρινα - Νίκη 

4. Εργασίες αρχαιολογίας στο τμήμα Φλώρινα – Νίκη 
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Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 88.170.000 € 0€ 88.170.000 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 69.000.000 € 0€ 69.000.000 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 69.000.000 € 0€ 69.000.000 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 58.650.000 € 0€ 58.650.000 € 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου  

Μέχρι τις 31/12/12 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 84%. 

Οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 6.731.746€  

(αντιστοιχούσα συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 6.731.746€).  

Νέο έργο που υλοποιείται με ένα (1) υποέργο κατασκευής, η σύμβαση του οποίου 

υπογράφηκε στις 29/11/2011 και οι εργασίες εξελίσσονται ομαλά. Συγκεκριμένα 

ολοκληρώθηκαν οι προεργασίες χωματουργικών σε μήκος αρτηρίας 12,5χλμ., 

ολοκληρώθηκε η κατασκευή ανωδομής της γέφυρας του ρέματος «Στάρα» και η 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012  ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 

 

 

- 131 - 

κατασκευή των ακροβάθρων της Άνω Διάβασης Αρμενοχωρίου καθώς και οι εργασίες 

θεμελίωσης σε τέσσερα μεγάλα τεχνικά του έργου. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες ΚΥΑ για τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις και έχει συντελεσθεί 

μέρος αυτών. Η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά. 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο
  Κατασκευή τμήματος Φλώρινα – Νίκη      29.12.2011                29.06.2014 

 

7. Το νέο Μεγάλο έργο «Β.Ο.Α.Κ Τμήμα Γούρνες - Χερσόνησος», το οποίο εντάχθηκε στο 

ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 348163 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1884/10-6-2011 Απόφαση. 

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην αναβάθμιση του τμήματος του Βόρειου 

Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στο υποτμήμα Γούρνες – Χερσόνησος του Ν. Ηρακλείου 

επί μήκους 9,2 χλμ. και περιλαμβάνει: 

 την αναβάθμιση του εν λόγω τμήματος επί μήκους 7,9 χλμ,  

 την κατασκευή νέας χάραξης από Χ.Θ. 5+000 έως Χ.Θ. 6+300 επί μήκους 1,3 χλμ.  

Για την ολοκλήρωση του εν λόγω τμήματος απαιτείται η βελτίωση των Ανισόπεδων 

Κόμβων Γουρνών και Καστελλίου, η κατασκευή 4 Γεφυρών – Μεγάλων Τεχνικών, 8 Κάτω 

Διαβάσεων, 5 Άνω Διαβάσεων και μικρών τεχνικών. Επίσης, προβλέπεται να γίνουν έργα 

αποχέτευσης – αποστράγγισης, σήμανσης – ασφάλισης, πρασίνου, οδοφωτισμού καθώς 

και οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, αρχαιολογικές έρευνες και μετακινήσεις δικτύων 

Ο.Κ.Ω.  

Επιπλέον στο φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνεται η εκπόνηση οριστικών 

μελετών 2 γεφυρών, η φυτοτεχνική μελέτη και η μελέτη ηλεκτροφωτισμού, απορροής 

ομβρίων της ευρύτερης περιοχής του κόμβου Καστελλίου και Γουρνών σε φυσικούς 

αποδέκτες προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες μελέτες για την 

κατασκευή του έργου. 
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Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 85.000.000,00 €  85.000.000,00 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 77.770.000,00 €  77.770.000,00 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 77.770.000,00 €  77.770.000,00 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 58.327.500,00 €  58.327.500,00 € 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου   

Μέχρι τις 31/12/12 συμβασιοποιήθηκε μόνο το Υποέργου 1 (κατασκευή) στις 22.10.2012 

και δόθηκε προκαταβολή. Οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 

2.235.328,67€ (αντιστοιχούσα συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 2.235.328,67€).  

Οι εργασίες κατασκευής προβλέπεται να ξεκινήσουν άμεσα μόλις ολοκληρωθεί η 

κατάληψη της απαλλοτριωμένης ζώνης μετά την επίταξη. Ο διαγωνισμός για τις 

συμπληρωματικές μελέτες αναμένεται να ολοκληρωθεί το 1ο εξάμηνο 2013. Οι 

αρχαιολογικές έρευνες και οι μετατοπίσεις των ΟΚΩ θα ακολουθήσουν την πορεία 

εξέλιξης των εργασιών κατασκευής. 

 

 

8. Το νέο Μεγάλο έργο «Αναβάθμιση και βελτίωση του οδικού τμήματος Πάνορμος - 

Εξάντης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ) στο Ν. Ρεθύμνου» το οποίο 

εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 379402, σύμφωνα με την  υπ. αριθμ. ---- Απόφαση 

Ένταξης.   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση του τμήματος του Βόρειου Οδικού Άξονα 

Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) του νέου οδικού τμήματος από τον Πάνορμο μέχρι την Εξάντη, μήκους 
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9,96χλμ, στο νομό Ρεθύμνου. Το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη 

μετατροπή του εν λόγω τμήματος σε αυτοκινητόδρομο με 2 λωρίδες κυκλοφορίας και 

λωρίδα έκτακτης ανάγκης ανά κατεύθυνση. Στο έργο προβλέπεται η κατασκευή του 

Ανισόπεδου Κόμβου Πανόρμου και 2 ημικόμβων στην περιοχή του Γεροπόταμου και στη 

διασταύρωση Εξάντη, η κατασκευή των απαιτούμενων τεχνικών έργων, όπως η 

Κοιλαδογέφυρα στην περιοχή του Εξάντη καθώς και οι Ανισόπεδες Διαβάσεις για την 

επικοινωνία των εκατέρωθεν περιοχών, και η κατασκευή του απαιτούμενου παράπλευρου 

και κάθετου οδικού δικτύου.  

Επιπλέον στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες 

απαλλοτριώσεις, αρχαιολογικές έρευνες, μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. και 

συμπληρωματικές μελέτες. 

Το έργο στο ΕΣΠΑ θα υλοποιηθεί με τα κάτωθι υποέργα: 

1. Αναβάθμιση και βελτίωση του οδικού τμήματος «Πάνορμος – Εξάντης» του Βόρειου 

Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ) στο Ν. Ρεθύμνου 

2. Κατασκευή κόμβων στο τμήμα «Πάνορμος – Εξάντης» του Βόρειου Οδικού Άξονα 

Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ) στο Ν. Ρεθύμνου 

3. Απαλλοτριώσεις για την αναβάθμιση και βελτίωση του οδικού τμήματος «Πάνορμος – 

Εξάντης» 

4. Μελέτες για την αναβάθμιση και βελτίωση του οδικού τμήματος «Πάνορμος – 

Εξάντης» 

5. Αρχαιολογικές έρευνες για την αναβάθμιση και βελτίωση του οδικού τμήματος 

«Πάνορμος – Εξάντης» 

6. Μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας για την αναβάθμιση και 

βελτίωση του οδικού τμήματος «Πάνορμος – Εξάντης» 

 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 74.500.000 € - 74.500.000 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 74.500.000 € - 74.500.000 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 74.500.000 € - 74.500.000 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 63.325.000 € - 63.325.000 € 
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Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου  

Η πράξη βρίσκεται στο στάδιο συντονισμού και μετά την ένταξη του έργου στο ΕΠ-ΕΠ θα 

ακολουθήσει η προκήρυξη του διαγωνισμού της εργολαβίας για την αναβάθμιση και 

βελτίωση του οδικού τμήματος «Πάνορμος – Εξάντης». Στα Τεύχη Δημοπράτησης θα 

περιληφθεί η κατασκευή κόμβων ως δικαίωμα προαίρεσης. Επιπλέον έχει συνταχθεί 

κτηματολογικό διάγραμμα και αναμένεται η έγκριση του και στη συνέχεια η κήρυξη της 

απαλλοτρίωσης. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Αναμένεται η προκήρυξη του διαγωνισμού της εργολαβίας για την αναβάθμιση και 

βελτίωση του οδικού τμήματος «Πάνορμος – Εξάντης». Στα Τεύχη Δημοπράτησης θα 

περιληφθεί η κατασκευή κόμβων ως δικαίωμα προαίρεσης. 

 

9. Το Μεγάλο έργο «Ολοκλήρωση ΠΑΘΕ Τμήμα: Αρχή Α.Κ. Αγ. Μαρίνας Στυλίδας – 

Α.Κ. Ραχών», το οποίο αποτελεί ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ από το Γ΄ΚΠΣ και εντάχθηκε στο ΕΠ-

ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 291887 σύμφωνα με την υπ. αριθ. 3120/23-06-2010 Απόφαση, ενώ 

αναμένεται η ένταξη του συμπληρωματικού του έργου «ΠΑΘΕ: Ολοκλήρωση τμήματος  Ν. 

Κοίτη Σπερχειού - Τέλος Α.Κ. Ροδίτσας». 

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Πρόκειται για έργο συνεχιζόμενο από το Γ’ ΚΠΣ, έργο «Γέφυρα», το φυσικό αντικείμενο 

του οποίου είναι η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ και των συνοδών του έργων 

στο τμήμα Αρχή Α.Κ. Αγίας Μαρίνας Στυλίδας έως Αρχή του Α.Κ. Ραχών. Το συνολικό 

μήκος του αυτοκινητοδρόμου είναι 19,23 km περίπου, από τα οποία τα 1,23 km περίπου 

αποτελούν διαπλάτυνση και βελτίωση της χάραξης της υφιστάμενης Ν.Ε.Ο., ενώ τα 

υπόλοιπα 18,00 km περίπου διαμορφώνονται με νέα χάραξη. Εκτός από την αρτηρία, 

περιλαμβάνονται επίσης τρεις (3) ανισόπεδοι κόμβοι, Τρείς σήραγγες συνολικού μήκους 

μονού κλάδου 3.330μ περίπου (συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εισόδου εξόδου), 

τέσσερεις διπλές κοιλαδογέφυρες και μια μονή συνολικού μήκους μονού κλάδου 2.035μ 

περίπου, παράπλευρο και κάθετο οδικό δίκτυο, προσωρινές παραλλαγές της Ν.Ε.Ο. και 

της Π.Ε.Ο. κατά την κατασκευή, λοιπά τεχνικά έργα (γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, οχετοί 

κλπ) καθώς και διευθέτηση τμημάτων ρεμάτων της περιοχής. Συνολικά από το έργο 

χρηματοδοτούνται κατασκευές, αρχαιολογικές έρευνες, απαλλοτριώσεις, δαπάνες 

μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ, δαπάνες διοίκησης κλπ. 

Στα πλαίσια του Γ΄ΚΠΣ (ΕΠ/ΟΑΛΑΑ) ολοκληρώθηκε μέχρι και την τελική επένδυση τριών 

σηράγγων (Τ3, Τ7, Τ19) συνολικού μήκους μονού κλάδου 3.330 m περίπου 

(συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εισόδου – εξόδου). 
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 Ολοκλήρωση 12 μεγάλων τεχνικών άνω και κάτω διαβάσεων (Τ2, Τ10, Τ11, Τ12, Τ13, 

Τ14, Τ15, Τ16, Τ18, Τ20, Τ21, Τ22) 

 Ολοκλήρωση 31 οχετών. 

 Ολοκλήρωση τριών γεφυρών (Τ8,Τ6,Τ19) συνολικού μήκους περίπου 888 m μονού 

κλάδου. 

 Κατασκευή των θεμελίων και του 50% των υποστυλωμάτων στις γέφυρες Τ4 και Τ5. 

 Χωματουργικές εργασίες   6.293.950 m³. 

 Εργασίες Οδοστρωσίας   4.464.800 m². 

 Εργασίες ασφαλτικών      260.000 m². 

 Εργασίες σήμανσης – ασφάλισης, Η/Μ εγκαταστάσεων και λοιπές εργασίες που 

απαιτήθηκαν για την υλοποίηση του ανωτέρω φυσικού αντικειμένου στο 

περιγραφόμενο στάδιο. 

Επίσης υλοποιήθηκε μέρος των εργασιών αποκατάστασης των δικτύων ΟΚΩ, έγιναν όλες 

οι επιτάξεις και μέρος των απαλλοτριώσεων και πραγματοποιήθηκε μέρος των 

αρχαιολογικών ερευνών με συνολική επιλέξιμη δαπάνη 99.660.527,13€. 

Στα πλαίσια της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου (ΕΠ/ΕΠ) το φυσικό αντικείμενο 

περιλαμβάνει όλες τις υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής για την ολοκλήρωση του 

αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ και των συνοδών του έργων στο τμήμα Αρχή Α.Κ. Αγίας 

Μαρίνας Στυλίδας έως Αρχή του Α.Κ. Ραχών, καθώς και τις απαιτούμενες εργασίες 

αποκατάστασης των δικτύων ΟΚΩ, τις υπολειπόμενες απαλλοτριώσεις, τις αρχαιολογικές 

έρευνες και τις δαπάνες διοίκησης. 

 

 

 

 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012  ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 

 

 

- 136 - 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 98.188.453,27 117.114.667,46 215.303.120,73 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 43.965.425,4 99.660.527,13 143.625.952,53 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 43.965.425,4 99.660.527,13 143.625.952,53 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 37.370.611,59 49.830.263,56 87.200.875,15 

 

Τέλος Δεκεμβρίου 2012 υπογράφηκε ο 3ος ΑΠΕ και πρόκειται να προχωρήσει 

τροποποίηση της απόφασης ένταξης εντός του επόμενου έτους. 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Λόγω οικονομικής αδυναμίας του αναδόχου δεν έγινε καμία εργασία στο υποέργο 

κατασκευής από το 2010 έως τον Αύγουστο του 2012. Στις 22/8/2012 εγκρίθηκε η 

υποκατάσταση του αναδόχου και στη συνέχει έγινε σταδιακή επανέναρξη εργασιών. 

Μέχρι τις 31/12/2012 οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 

6.565.816€, οι οποίες προέρχονται από το υποέργο απαλλοτριώσεων και τα υποέργα 

αρχαιολογικών εργασιών. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες ΚΥΑ για τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις και έχει συντελεσθεί 

μέρος αυτών. Η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά. 

Τα υποέργα αρχαιολογίας εξελίσσονται ομαλά. 

Για το υποέργο κατασκευής, μετά την υποκατάσταση του αναδόχου, οι εργασίες 

εξελίσσονται κανονικά και σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα αυτό αναμένεται να 

ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2014. 

 

10. Το νέο έργο «Ολοκλήρωση έργων στην Παράκαμψη Μαλίων του Νομού Ηρακλείου 

Κρήτης» το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 371518, σύμφωνα με την  υπ. 

αριθμ. 4513/22-12-2011 Απόφαση και τροποποιήθηκε σύμφωνα με την 513/ 17-02-

2012.   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του υπόψη έργου αποτελεί η κατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου του 

Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στην περιοχή των Μαλίων του Ν. Ηρακλείου 

καθώς και η κατασκευή των κλάδων εισόδου - εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο προς την 
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Επαρχιακή Οδό Μάλια - Κράσι περί την Χ.Θ. 8+050 του ΒΟΑΚ. Το συνολικό μήκος του 

προς κατασκευή οδικού δικτύου είναι 4,1 χλμ. περίπου και αναλύεται σε 3,6 χλμ περίπου 

παράπλευρου οδικού δικτύου με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και 0,5 χλμ περίπου για τους 

κλάδους εισόδου - εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο.  

Το έργο υλοποιείται με 1 εργολαβία κατασκευής. Επίσης περιλαμβάνει όλες τις λοιπές 

απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής 

Ωφέλειας, αρχαιολογικές εργασίες και μελέτες τεχνικών έργων.  

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 10.500.000,00 - 10.500.000,00 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 9.444.400,00 - 9.444.400,00 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 9.444.400,00 - 9.444.400,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 8.027.740,00 - 8.027.740,00 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου   

Το υποέργο 1 “Ολοκλήρωση έργων παράκαμψης Μαλίων”, συμβασιοποιήθηκε στις 

29/11/2012. Η υλοποίηση της πράξης ανέρχεται σε 3%. Οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο 

ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 269.119,92€. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Έχουν συντελεστεί οι απαραίτητες έως σήμερα απαλλοτριώσεις. 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο
  Ολοκλήρωση έργων παράκαμψης Μαλίων      29.11.2012               29.05.2014 

 

11. Το νέο έργο «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη-Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια: 

Βελτίωση-διαπλάτυνση τμήματος Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια» το οποίο εντάχθηκε στο 

ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 376175, σύμφωνα με την  υπ. αριθμ. 1525-11/04/2012 Απόφαση 

Ένταξης.   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Η Πράξη αφορά στη βελτίωση – διαπλάτυνση του οδικού τμήματος Μουδανιά - Ποτίδαια 

του καθέτου άξονα της Εγνατίας Οδού «Θεσσαλονίκη – Κασσάνδρεια» Νομού Χαλκιδικής. 

Η βελτίωση – διαπλάτυνση αφορά στην μετατροπή της υφιστάμενης δίιχνης οδού σε 

τετράιχνη με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και αμφίπλευρο μεταλλικό στηθαίο 
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ασφαλείας. Το μήκος του προς βελτίωση τμήματος είναι 4,2 χλμ. περίπου με αφετηρία τον 

Ανισόπεδο Κόμβο Μουδανιών μέχρι τη Χ.Θ. 4+200, δηλαδή 1,1 χλμ περίπου πριν την 

υφιστάμενη γέφυρα Ποτίδαιας. Επιπλέον περιλαμβάνονται: 

-Η ολοκλήρωση του ανισόπεδου Κόμβου ΑΚ1, ο οποίος θα συνδέει τις παράπλευρες 

οδούς μεταξύ τους και με την κύρια αρτηρία. 

-Η κατασκευή του παράπλευρου οδικού δικτύου, που αποτελείται από: 

-τον αριστερό παράπλευρο μήκους 4,8χλμ περίπου 

-τον δεξιό παράπλευρο μήκους 4,9χλμ περίπου 

-τοπικές οδούς ΤΟ1 445μ, ΤΟ2 257μ, βοηθητικούς δρόμους εξυπηρέτησης παρόδιων και 

συνδετήρια τμήματα αποκατάστασης προσβάσεων παρόδιων 

Επίσης περιλαμβάνονται οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις δικτύων 

Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Αρχαιολογικές εργασίες. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 28,856,700.00 - 21.963.866,30 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 16,130,438.89 - 16,130,438.89 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 16,130,438.89 - 16,130,438.89 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 13.710.873 € - 13.710.873 € 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Για το υποέργο κατασκευής ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και υπογράφηκε η 

σύμβαση στις 19/12/2012. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες ΚΥΑ για τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις και η διαδικασία 

εξελίσσεται ομαλά. 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο
  Βελτίωση - διαπλάτυνση τμήματος 

Ν. Μουδανιά - Ποτίδαια από χ.θ 

0+000 έως χ.θ 4+200 

19.12.2012                19.12.2015 
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12. Το νέο έργο «Βελτίωση οδικού τμήματος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης 

(Β.Ο.Α.Κ.) στην περιοχή του Αγ. Γεωργίου Σεληναρίου στο Νομό Λασιθίου 

Κρήτης.» το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 376182, σύμφωνα με την  υπ. 

αριθμ. 1544/12-4-2012 Απόφαση Ένταξης.   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του υπόψη έργου αποτελεί η βελτίωση - μετατόπιση του Βόρειου Οδικού 

Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στην περιοχή του Αγ. Γεωργίου Σεληναρίου στο Νομό Λασιθίου 

προς τα κατάντη σε μήκος 1,5χλμ για την αντιμετώπιση και προστασία από σημειούμενες 

κατολισθήσεις πρανών. Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες: 

- Εργασίες μετατόπισης της αρτηρίας (εργασίες χωματουργικών, οδοστρωσίας, 

ασφαλτικών και σήμανσης – ασφάλισης) 

- Τεχνικά έργα προστασίας της αρτηρίας από σημειούμενες κατολισθήσεις πρανών όπως: 

 τοίχος αντιστήριξης 

 τοίχοι και φράχτες ανάσχεσης πτώσεων βράχων 

 κατασκευή βαθμίδων 

 επένδυση πρανών με αγκυρούμενο πλέγμα σε όλο το τμήμα των επικίνδυνων 

βραχωδών πρανών της οδού. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 1.777.378,81 - 1.777.378,81 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 1.777.378,81 - 1.777.378,81 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 1.777.378,81 - 1.777.378,81 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 1.510.771,99 - 1.510.771,99 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Μέχρι τις 31/12/12 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 100%, ενώ 

υλοποίησή του ανέρχεται σε 40%. Οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες 

ανέρχονται σε 581.728,851€(αντιστοιχούσα συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 

581.728,851€). Οι εργασίες κατασκευής εξελίσσονται με αργούς ρυθμούς και αφορούν σε 

εργασίες στα τεχνικά έργα προστασίας της αρτηρίας, δηλαδή τοίχοι αντιστήριξης, 

κατασκευή βαθμίδων και τοίχοι ανάσχεσης πτώσεων βράχων. 
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13. Το νέο έργο «Κατασκευή Ανισόπεδου Kόμβου (Α/Κ) ΒΙΠΕ Κομοτηνής στην Εγνατία 

Οδό» το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 383545, σύμφωνα με την  υπ. 

αριθμ. 3199/23-8-2012 Απόφαση Ένταξης.   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου σύνδεσης της 

Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) της Κομοτηνής με την Εγνατία Οδό. Ο κόμβος 

αναπτύσσεται στη χ.θ. 4+473 περίπου του τμήματος "Ανατολικός Α/Κ Κομοτηνής - 

Στρύμη" της Εγνατίας Οδού στο νομό Ροδόπης. 

Αντικείμενο του υπόψη έργου αποτελεί: 

• Η πλήρης κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής. 

• Η πλήρης κατασκευή ή η βελτίωση του παράπλευρου και εγκάρσιου οδικού δικτύου στην 

περιοχή του κόμβου. 

Επιπλέον στο έργο περιλαμβάνονται οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις και εργασίες 

αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) 

Το έργο υλοποιείται με τέσσερα (4) υποέργα τα οποία αφορούν στην εργολαβία 

κατασκευής του έργου, στις αναγκαίες απαλλοτριώσεις, στις μετατοπίσεις-

αποκαταστάσεις δικτύων ΟΚΩ και στις δαπάνες διαχείρισης και επίβλεψης της ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 5.306.425,00       - 5.306.425,00       

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 4.131.300,81    - 4.131.300,81    

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 4.131.300,81    - 4.131.300,81    

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 3.511.605,69       - 3.511.605,69       

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Το υποέργο της κατασκευής προκηρύχτηκε στις 14/12/12. 
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14. Το νέο έργο «Εργασίες Βελτίωσης της εθνικής Οδού Λαμίας – Καρπενησίου στο 

Τμήμα από Έξοδο Καστρίου έως Έξοδος Μακρακώμης.» το οποίο εντάχθηκε στο 

ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 355716, σύμφωνα με την  υπ. αριθμ. 3290/29-09-2011 

Απόφαση.   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η βελτίωση τμήματος της Ε. Ο. Λαμίας – Καρπενήσι στο 

Νομό Φθιώτιδος από την έξοδο Καστρίου έως την έξοδο Μακρακώμης. Το συνολικό 

μήκος των παρεμβάσεων είναι περίπου 9,6χλμ εκ των οποίων τα 3,1χλμ αφορούν 

διαπλάτυνση της υφιστάμενης οδού και τα 6,5χλμ αφορούν νέα χάραξη. Προβλέπεται να 

υπάρχουν (2+1) λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση (με αλλαγή ανά διαστήματα από 

μία σε δύο και αντίστροφα) και κεντρική νησίδα με μεταλλικό στηθαίο. 

Ακόμη πρόκειται να κατασκευαστούν δυο μεγάλες γέφυρες μήκους  25.50μ  και  26,38μ, 

δυο ισόπεδοι κόμβοι Μάκρης  (ΧΘ 6+847) και Μακρακώμης – Σπερχιάδας  (ΧΘ 10+329), 

μία Κάτω Διάβαση, οχετοί και ένας τοίχος αντιστήριξης. 

Στην αρχή και στο τέλος του έργου προβλέπεται προσαρμογή με τον υφιστάμενο οδικό 

δίκτυο σε μήκος 100μ  

Πέραν των δράσεων κατασκευής στο έργο συμπεριλαμβάνονται και δράσεις 

απαλλοτριώσεων, μετακινήσεων δικτύων ΟΚΩ καθώς και αρχαιολογικών ερευνών. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 30,600,000.00  30,600,000.00 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 30,600,000.00  30,600,000.00 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 30,600,000.00  30,600,000.00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 26,010,000.00  26,010,000.00 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου   

Έχει υπογραφεί η σύμβαση κατασκευής 17-09 2012 έχει πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση 

του εργοταξίου, ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου της κατασκευής, καθώς και κήρυξη των 

απαλλοτριώσεων και η διαδικασία των επιτάξεων. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Η εργολαβία  «Εργασίες βελτίωσης του τμήματος της Εθνικής Οδού Λαμίας – 

Καρπενησίου από έξοδο Καστρίου έως έξοδο Μακρακώμης» προβλέπεται έχει συμβατικό 

χρόνο ολοκλήρωσης 17-9-2014. 
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15. Το νέο έργο «Τοποθέτηση ενισχυμένης υπερυψηλής περίφραξης στο τμήμα 

«Σιάτιστα – Κορομηλιά» του Κάθετου Άξονα 45 «Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή» και 

σε τμήματα του κυρίου άξονα της Εγνατίας Οδού από Παναγιά έως Σιάτιστα» το 

οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 375227, σύμφωνα με την  υπ. αριθμ.  ---- 

Απόφαση.   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Το έργο αφορά στην τοποθέτηση ενισχυμένης υπερυψηλής περίφραξης στο τμήμα 

«Σιάτιστα–Κορομηλιά» του Κάθετου Άξονα 45 «Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή» και σε τμήματα 

του κυρίου άξονα της Εγνατίας Οδού από Παναγιά έως Σιάτιστα. Το εκτιμώμενο συνολικό 

μήκος της περίφραξης θα είναι 130 χλμ. και το ύψος της θα είναι 3,0 μ. με σκοπό την 

αποτροπή διάσχισης του αυτοκινητόδρομου από μεγάλα ζώα (αρκούδες).Η κατασκευή 

του έργου «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα–Κρυσταλλοπηγή:Τμήμα Σιάτιστα- 

Κορομηλιά (45.1-3)»,μήκους 51 χλμ. έχει ολοκληρωθεί από την ΕΟΑΕ χωρίς την 

κατασκευή ενισχυμένης περίφραξης, δεδομένου ότι η περιοχή δεν χαρακτηριζόταν στο 

παρελθόν ως βιότοπος της καφέ αρκούδας και επομένως τοποθετήθηκε συμβατική 

περίφραξη αυτοκινητόδρομου, ύψους 1,60μ. Στο βορειότερο τμήμα «Κορομηλιά – 

Κρυσταλλοπηγή» του Κάθετου Άξονα, μήκους 20,3 χλμ., υπήρχαν εξαρχής στοιχεία για 

την παρουσία της αρκούδας και προβλέφθηκε η τοποθέτηση ενισχυμένης περίφραξης στα 

τεύχη δημοπράτησης του υπό κατασκευή έργου. Με το παρόν έργο τοποθετείται 

ενισχυμένη περίφραξη στο τμήμα «Σιάτιστα–Κορομηλιά» σε αμφίπλευρο μήκος της τάξης 

των 104,88 χλμ. Για τους ίδιους παραπάνω λόγους είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της 

ενισχυμένης περίφραξης σε τμήματα του κύριου άξονα της Εγνατίας Οδού από Παναγιά 

έως Γρεβενά (τμήμα 4.1),σε αμφίπλευρο μήκος περί τα 19,47 χλμ., όπως επίσης και σε 

σημεία του κύριου άξονα από Γρεβενά έως Σιάτιστα, εκτιμώμενου αμφίπλευρου μήκους 

5,65 χλμ., όπου έχουν παρατηρηθεί παραβιάσεις της υφιστάμενης περίφραξης από ζώα. 

Συγκεντρωτικά ενισχυμένη υπερυψηλή περίφραξη θα τοποθετηθεί στα εξής τμήματα: 

 «Σιάτιστα–Κορομηλιά (45.1-3)» του Κάθετου Άξονα 45 «Σιάτιστα–

Κρυσταλλοπηγή» μήκους 51 χλμ., ήτοι τοποθέτηση περίφραξης σε αμφίπλευρο 

μήκος της τάξης των 104,88 χλμ.  

 «Παναγιά–Γρεβενά (4.1)» του κύριου άξονα της Εγνατίας Οδού, τμηματικά σε 

αμφίπλευρο μήκος 19,47 χλμ. 3.«Γρεβενά–Σιάτιστα (4.2)» του κύριου άξονα της 

Εγνατίας Οδού,τμηματικά, όπου απαιτηθεί με εκτιμώμενο συνολικό αμφίπλευρο 

μήκος 5,65 χλμ. 

 

 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012  ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 

 

 

- 143 - 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 10,500,000.00  10,500,000.00 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 8.536.585,37     8.536.585,37    

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 8.536.585,37     8.536.585,37    

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 7.256.097,56     7.256.097,56    

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής στις 20-12-2012 προϋπολογισμού 5.931.735,00 €, 

με πρόβλεψη για ολοκλήρωση τον Σεπτέμβριο του 2013. 

 Δείκτες Παρακολούθησης 

Η πρόοδος στην υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας θα παρακολουθείται με βάση δείκτες 

(Εκροών και Αποτελέσματος). Σε ότι αφορά στους Δείκτες Εκροών του εγκεκριμένου ΕΠ-ΕΠ  

για τον Άξονα προβλέπεται: α) η κατασκευή και αποπεράτωση 385,3 χιλιομέτρων 

αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ και β) η βελτίωση/ κατασκευή 252,6 χιλιομέτρων οδών 

Εθνικού Οδικού Δικτύου χαρακτηρισμένου ΤΕΝ.  

Όσον αφορά στους Δείκτες Αποτελέσματος του εγκεκριμένου ΕΠ-ΕΠ για τον Άξονα 

προβλέπεται α) η μείωση της χρονοαπόστασης κατά 4:27 ώρες, β) η αύξηση της 

προσπελασιμότητας κατά 14,3 χλμ/ώρα και γ) η μείωση της επικινδυνότητας του οδικού 

δικτύου κατά 30% περίπου (0,257 νεκροί /108 οχηματοχιλιόμετρα). 

Τέλος τα ενταγμένα έργα στο Πρόγραμμα έως 31/12/2012 αναμένεται να δημιουργήσουν 

34.590 ισοδύναμα ανθρωποέτη εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους και 44 νέες 

ισοδύναμες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά τη λειτουργία τους σύμφωνα με τα 

Τεχνικά Δελτία των εν λόγω έργων.   

Έως 31/12/2012 έχουν αποδοθεί σε κυκλοφορία / χρήση 3,4 χλμ αυτοκινητόδρομων εντός 

ΤΕΝ ενώ έχουν δημιουργηθεί 733 ισοδύναμα ανθρωποέτη εργασίας. 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ

Επίτευξη 0 0 0 3,4 3,4 295,8

Στόχος 677,7 677,7

Αφετηρία 292,4 292,4

Επίτευξη 0 0 0 0 0 7,9

Στόχος 260,5 260,5

Αφετηρία 7,9 7,9

Επίτευξη 0 0 0 0 0 0

Στόχος 2,5 2,5

Αφετηρία 0 0

Επίτευξη 0 0 0 0 0 0,84

Στόχος 0,583 0,583

Αφετηρία 0,84 0,84

Επίτευξη 0 0 0 0 0 15:13

Στόχος 10:46 10:46

Αφετηρία 15:13 15:13

Επίτευξη 0 0 0 0 0 41,3

Στόχος 55,6 55,6

Αφετηρία 41,3 41,3

Επίτευξη 0 0 0 0 0 0

Στόχος

Αφετηρία 0 0

Επίτευξη 0 0 0 0 733,00 733,00

Στόχος

Αφετηρία 0 0

501 Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται 

κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 

πράξης

1 Νέες θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται κατά τη λειτουργία 

της πράξης

Βελτίωση / κατασκευή οδών εκτός 

αυτοκινητόδρομων και εκτός Εθνικού 

Οδικού Δικτύου

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Χρονοαπόσταση

Προσπελασιμότητα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2102 Επικινδυνότητα οδικού δικτύου

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ζ'

ΕΚΡΟΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΕΚΡΟΩΝ CORE

Κατασκευή και αποπεράτωση 

αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ

15

2005 Βελτίωση / κατασκευή οδών Εθνικού 

Οδικού Δικτύου

2006

 

4.8 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Η: ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΘΕ/Π & 

ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  (Π/Υ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 565.882.353 €) 

 Επίτευξη στόχων και ανάλυση προόδου του άξονα  

Ο Άξονας Προτεραιότητας Η, σε προγραμματικό επίπεδο, περιλαμβάνει την υλοποίηση 

σιδηροδρομικών παρεμβάσεων σε πέντε (5) συνολικά περιφέρειες, εκ των οποίων δύο (2) 

ανήκουν στις περιφέρειες αμιγούς στόχου σύγκλισης, μία (1) είναι μεταβατική περιφέρεια 

phasing-in και δύο (2) αποτελούν περιφέρειες phasing-out. Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις 

γίνονται στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας και 

Κεντρικής Μακεδονίας. Έμφαση δίδεται στις παρεμβάσεις των περιφερειών της Στερεάς 

Ελλάδας και της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ μικρότερης κλίμακας παρεμβάσεις 

περιλαμβάνονται στην Αττική, Πελοπόννησο και Θεσσαλία. Οι παρεμβάσεις αφορούν στην 

ολοκλήρωση της αναβάθμισης του υφιστάμενου σιδηροδρομικού δικτύου με προτεραιότητα 

στα τμήματα ΤΕΝΤ-Τ, στην σύνδεση με κομβικά λιμάνια της χώρας και με ΒΙ.ΠΕ, στην 

δημιουργία εμπορευματικών κέντρων (μελέτες, κατασκευές και προμήθεια εξοπλισμού) και 

σε δράσεις αναδιοργάνωσης του  ΟΣΕ.  

Ο Άξονας εξειδικεύτηκε στο σύνολό του στη στις θεματικές προτεραιότητες 17– 

‘’Σιδηρόδρομοι ΤΕΝ-Τ’', 27–‘’Πολύτροπες μεταφορές ΤΕΝ-Τ’' και 11–‘’Τεχνολογίες  

Πληροφορικής  και Επικοινωνιών’’  προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές προσκλήσεις με 

Δυνητικό Δικαιούχο την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. 
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Μέχρι τις 31/12/12 υποβλήθηκαν προτάσεις και εντάχθηκαν τα παρακάτω τέσσερα 

σιδηροδρομικά έργα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), εκ των οποίων τα τρία 

είναι συνεχιζόμενα και το ένα νέο έργο:  

ΚΘΠ MIS ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΕΝΤΑΞΗ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ)  ΕΝΤΑΞΗ (ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)  ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ)  ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)  ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

258250

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ 

ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ 

ΤΜΗΜΑ ΣΚΑ - ΚΙΑΤΟ

30.531.552,58         27.084.540,29         29.712.519,26         26.357.975,84         25.364.919,31         25.364.919,31         

276454

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ 

ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑΣ - ΛΙΑΝΟΚΑΔΙΟΥ - 

ΔΟΜΟΚΟΥ

742.882.865,66       510.434.816,99       459.677.606,00       315.844.483,08       318.434.915,77       318.139.106,14       

377139

OΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-

ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ 

ΑΞΟΝΑ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΠΛΗΝ 

ΤΙΘΟΡΕΑ-ΔΟΜΟΚΟΣ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 

ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ

84.986.410,56         48.085.311,09         37.744.734,00         21.355.970,50         4.673.364,40           4.673.364,40           

299851

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΥΜΠΛHΡΩΣΗ 

ΣΗΜΑΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜHΣ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜAΤΩΝ ΤΧ1 - ΤΧ5 ΠΕΡΙΟΧHΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚHΣ ΣΙΔ. 

ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΞΙOΣ - ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΑEΡΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

ΕΠΑΦHΣ (ΕΓΕ) ΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΣΙΔ. 

ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΞΙOΣ – ΓEΦΥ

18.850.000,00         16.606.850,00         18.850.000,00         16.606.850,00         17.280.364,22         14.953.478,08         

Σύνολο ΚΘΠ 17 877.250.828,80       602.211.518,38       545.984.859,26       380.165.279,42       365.753.563,70       363.130.867,93       

877.250.828,80       602.211.518,38       545.984.859,26       380.165.279,42       365.753.563,70       363.130.867,93       ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ

17

 

 

1. Το έργο «Αποπεράτωση Ηλεκτροκίνησης Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής στο 

τμήμα ΣΚΑ – Κιάτο», το οποίο αποτελεί ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ μεταξύ του Γ’ ΚΠΣ (Μέτρα 3.1 

του ΕΠ ΣΑΑΣ) και του ΕΣΠΑ (Άξονας Η του ΕΠ-ΕΠ)  εντάχθηκε στο ΕΠ–ΕΠ με κωδικό 

ΟΠΣ 258250 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 495-ΤΣ 43/Φ.71-91/26-02-2010 Απόφαση, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 1872-ΤΣ 368/Φ.93/06-10-11 Απόφαση. Το έργο 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 181 Έργων Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ (Νο 95 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Το φυσικό αντικείμενο του συνολικού έργου (στη Γ &  Δ΄ Προγραμματική Περίοδο) αφορά 

στην κατασκευή της ηλεκτροκίνησης της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα 

ΣΚΑ (Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών) – Κιάτο (105 χλμ περίπου) με Εναέρια Γραμμή 

Επαφής, στην κατασκευή δύο (2) υποσταθμών (Υ/Σ) έλξης και των συναφών 

απαραίτητων συστημάτων. 

Στο πλαίσιο του εκτελούμενου με πόρους του  ΕΣΠΑ 2007-2013 έργου, πραγματοποιείται 

η ολοκλήρωση της κατασκευής της ηλεκτροκίνησης της νέας διπλής Σ.Γ. ΣΚΑ - Κιάτο, 

στο τμήμα ΣΣ Λιοσίων - Κιάτο, μήκους 99,6 χλμ. περίπου, καθώς και των 9 ενδιάμεσων 

σταθμών / στάσεων (Θριασίου, Μαγούλας, Ν. Περάμου, Μεγάρων, Κινέττας, Αγ. 

Θεοδώρων, Κορίνθου, Ζευγολατιού και Κιάτου) με τις δευτερεύουσες γραμμές τους. Το 

τμήμα του εκτελούμενου στο ΕΣΠΑ έργου υλοποιείται με τα κάτωθι τέσσερα (4) υποέργα: 

1. Απαλλοτριώσεις των απαραίτητων εκτάσεων για την κατασκευή των υποσταθμών 
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έλξης Κορίνθου και Μάνδρας. 

2. Κατασκευή ηλεκτροκίνησης της νέας σ/δ γραμμής ΣΚΑ – Κιάτο: Αφορά στην 

ολοκλήρωση της κατασκευής των δύο Υποσταθμών Έλξης (Υ/Σ Μάνδρας και Υ/Σ 

Κορίνθου) και στην κατασκευή της Εναέριας Γραμμής Επαφής στο τμήμα Σ.Σ. 

Λιοσίων – Κιάτο (κατασκευή θεμελίων, εγκατάσταση στύλων, κονσολών, αγωγών 

επαφής, φέροντα αγωγού, αγωγού επιστροφής και όλων των λοιπών απαραίτητων 

εξαρτημάτων) μήκους 99,6 χιλ. περίπου, στις δοκιμές του συστήματος τόσο στην 

κύρια διπλή γραμμή του εν λόγω τμήματος, όσο και στους εννιά (9) σταθμούς / 

στάσεις του τμήματος, στην εγκατάσταση του συστήματος τηλεδιοίκησης της 

ηλεκτροκίνησης στο υφιστάμενο κτίριο του νέου ΣΣ Κορίνθου, στην ολοκλήρωση της 

εγκατάστασης του συστήματος γειώσεων και της προστασίας των παρακείμενων 

εγκαταστάσεων και στη συντήρηση του συστήματος ηλεκτροκίνησης στο πλαίσιο της 

σύμβασης «μελετοκατασκευής» για 3 έτη. 

3. Σύνδεση στο σύστημα και κατασκευή των έργων σύνδεσης 2 υποσταθμών έλξης (Υ/Σ 

Μάνδρας, Υ/Σ Κορίνθου) για την ηλεκτροκίνηση της γραμμής. 

4. Μετατοπίσεις Δικτύων ΟΚΩ 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου : 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 36.594.066€ 40.054.916€ 76.648.982€ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 30.531.553€ 34.462.122€ 64.993.675€ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 27.084.540€ 34.462.122€ 61.546.662€ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 23.021.859€ 18.264.925€ 41.284.784€ 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου:  

Μέχρι τις 31/12/12 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 100%, ενώ 

η υλοποίησή του ανέρχεται ουσιαστικά επίσης σε 100%. Οι επιλέξιμες καταχωρημένες 

στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 25.364.919 € (πρόκειται για εξ’ ολοκλήρου 

συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες). 

Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου και έχει τεθεί σε λειτουργία, ενώ έχει 

ξεκινήσει από τις 16/09/2010 η συμβατική περίοδος της εγγύησης καλής λειτουργίας που 

λήγει στις 16/09/2013 με την ολοκλήρωση της οποίας θα γίνει και η αποπληρωμή του 

έργου. Σε σημαντικό μήκος του έργου, έχουν σημειωθεί κλοπές στο καλώδιο οπτικών 

ινών, το οποίο είχε εγκατασταθεί στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 279 σύμβασης «Κατασκευή 

Επιδομής, Σηματοδότησης, Τηλεδιοίκησης και Τηλεπικοινωνιών για τη γραμμή Σ.Κ.Α - 
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Κιάτο, Έργων ασφάλειας για τη γραμμή Ελευσίνα - Κιάτο και Η/Μ εργασιών σηράγγων».  

Ωστόσο, και μέσω τροφοδοσίας όλης της γραμμής από τον Υ/Σ Κορίνθου, το σύστημα 

λειτουργεί. Εκτιμάται, ότι οι φθορές στα καλώδια οπτικών ινών θα αντιμετωπισθούν έως 

την οριστική παραλαβή  της εργολαβίας της ηλεκτροκίνησης. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου : 

Έχει ολοκληρωθεί η φάση κατασκευής και έχει τεθεί σε λειτουργία το έργο, ενώ έχει 

ξεκινήσει η συμβατική συντήρηση του συστήματος της ηλεκτροκίνησης, η οποία 

ολοκληρώνεται στις 16/09/2013. 

 

2. Το Μεγάλο έργο «Ολοκλήρωση νέας διπλής σιδ/κής γραμμής υψηλών ταχυτήτων 

Τιθορέας – Λιανοκλαδίου – Δομοκού» το οποίο αποτελεί Έργο - Γέφυρα μεταξύ του Γ’ 

ΚΠΣ (Μέτρα 2.2, 2.3 του ΕΠ ΣΑΑΣ) και του ΕΣΠΑ (Άξονας Η του ΕΠ-ΕΠ). Το σχετικό 

Έργο, με το φυσικό αντικείμενο προς υλοποίηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, εντάχθηκε στο 

ΕΠ–ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 276454 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 968/Φ.53-91/23-04-2010 

Απόφαση που τροποποιήθηκε με τις 1927-ΤΣ384/Φ.93/13-10-2011, 2228/Φ.93/30-11-

2011, 2477/ΤΣ538/27-12-2011 και 2103-ΤΣ472/Φ.93/07-12-2012 αντίστοιχες Αποφάσεις. 

Το έργο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 181 Έργων Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ 

(Νο 97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Η κατασκευή της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων Τιθορέας – 

Λιανοκλαδίου - Δομοκού αντικαθιστά το ορεινό κομμάτι της υφιστάμενης μονής γραμμής 

μήκους 122 χλμ με Νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων μήκους 106 

χλμ. 

Η νέα χάραξη έχει σχεδιασθεί για ταχύτητες 160-200 χλμ /ώρα, ξεκινά από το 

σιδηροδρομικό Σταθμό Τιθορέας κατευθύνεται ανατολικά διασχίζοντας το όρος 

Καλλίδρομο με δίδυμη σήραγγα μήκους 9.036 μέτρων ανά κλάδο και ακολουθώντας 

πεδινή διαδρομή μέσω της πεδιάδας του Σπερχειού ποταμού καταλήγει στο 

Σιδηροδρομικό Σταθμό Λιανοκλαδίου. Στη συνέχεια διασχίζει το όρος Όθρυς με δίδυμη 

σήραγγα μήκους 6.380 μέτρων ανά κλάδο και ακολουθώντας πεδινή διαδρομή μέσω της 

αποξηραμένης λίμνης Ξυνιάδας ανέρχεται τον ορεινό όγκο του Δομοκού μέχρι τον 

ομώνυμο Σιδηροδρομικό Σταθμό. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει: 

 2 μεγάλες δίδυμες σήραγγες μήκους περίπου 31 χλμ. μονής γραμμής (Σήραγγες 

Καλλιδρόμου και Όθρυος) 

 12 σήραγγες συνολικού μήκους περίπου 4,5 χλμ. διπλής γραμμής 

 24 Cut & Cover συνολικού μήκους περίπου 3 χλμ. διπλής γραμμής 
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  49 Σιδηροδρομικές Γέφυρες 

 Την κατασκευή λοιπών τεχνικών έργων (Ανισόπεδες Διαβάσεις, μικρά υδραυλικά, 

αποκατάσταση οδικού δικτύου) 

 2 νέους Σιδηροδρομικούς Σταθμούς στο Μώλο και τον  Άγιο Στέφανο 

 2 νέες στάσεις στις Αγγείες και το Θαυμακό. 

 

Το τμήμα του έργου που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, εκτελείται με τα κάτωθι 

υποέργα: 

1. Υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση της σήραγγας Καλλιδρόμου, των 

χωματουργικών και λοιπών έργων για τη Νέα Σιδ/κή Γραμμή (Σ.Γ.) Τιθορέας - 

Λιανοκλαδίου, στο τμήμα από Σ.Σ. Τιθορέας (ΧΛΜ 0+000) έως ΧΛΜ 19+000. 

3. Α’ Φάση Κατασκευής χωματουργικών και τεχνικών έργων για τη νέα διπλή 

Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων (ΣΓΥΤ) Τιθορέας - Λιανοκλαδίου στο 

τμήμα από χλμ. 40 έως χλμ. 54, των Υπολειπόμενων Εργασιών στο τμήμα από χλμ. 

19 έως χλμ. 40 και του Κτιρίου Επιβατών και του Περιβάλλοντος Χώρου του 

Σιδηροδρομικού Σταθμού Μώλου. 

4. Κατασκευή Υποδομής από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+000 της νέας διπλής ΣΓΥΤ στο 

τμήμα Λιανοκλάδι – Δομοκός. 

5. Κατασκευή Υποδομής από Χ.Θ. 14+000 έως Χ.Θ. 25+000 (Μεγάλη σήραγγα 

Όθρυος) της νέας διπλής ΣΓΥΤ Λιανοκλαδίου – Δομοκού. 

7. Κατασκευή Υποδομής από Χ.Θ. 25+000 έως Χ.Θ. 52+000 της νέας διπλής ΣΓΥΤ 

Λιανοκλαδίου – Δομοκού. 

8. Ολοκλήρωση απαλλοτριώσεων για την κατασκευή της νέας διπλής ΣΓΥΤ Τιθορέας - 

Λιανοκλαδίου – Δομοκού. 

9. Ολοκλήρωση μετακινήσεων δικτύων Ο.Κ.Ω. για την κατασκευή της νέας 

σιδηροδρομικής γραμμής Τιθορέας - Λιανοκλαδίου – Δομοκού. 

12. Εγκατάσταση συστήματος GSMR της Ν.Δ.Σ.Γ. Τιθορέα – Δομοκός. 

13. Ολοκλήρωση Φυτοτεχνικών εργασιών για την κατασκευή της  νέας διπλής Σ.Γ. 

Τιθορέα – Λιανοκλάδι. 

14. Φυτοτεχνικές εργασίες για την κατασκευή της νέας διπλής Σ.Γ Λιανοκλάδι – Δομοκός. 

15. Προμήθεια 56 τεμ. αλλαγών τροχιάς για την κατασκευή της επιδομής της νέας διπλής 

ΣΓΥΤ Λιανοκλαδίου - Δομοκού στο τμήμα από ΧΘ 10+000 έως έξοδο ΣΣ Δομοκού. 
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17. Σύνταξη τευχών Δημοπράτησης για το έργο: Κατασκευή Η/Μ Εγκαταστάσεων της 

νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Τιθορέας - Λιανοκλαδίου στο τμήμα από ΣΣ 

Τιθορέας (χλμ 0+000) έως χλμ 19+000. 

18. Υπολειπόμενες εργασίες υποδομής και κτιριακών εγκαταστάσεων, επιδομής, Η/Μ 

εγκαταστάσεων, σηματοδότησης, τηλεπικοινωνιών, ηλεκτροκίνησης της ΝΔΣΓΥΤ 

Τιθορέα – Δομοκός. 

19. Τριμερής σύμβαση με Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. και ΔΕΗ για τη σύνδεση των 2 Υποσταθμών 

(Ανθήλη & Καλλιπεύκη) ηλεκτρικής έλξης στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας 150KWH στο τμήμα Τιθορέα - Δομοκός (ΑΔ 724). 

20. Μελέτες για την σύμβαση ΑΔΜΗΕ. 

21. 1η Συμπληρωματική Σύμβαση της Α.Σ. 535/06: ”Υπολειπόμενες εργασίες για την 

ολοκλήρωση της σήραγγας Καλλιδρόμου, των χωματουργικών και λοιπών έργων για 

τη νέα Σ.Γ. Τιθορέας – Λιανοκλαδίου, τμήμα από Σ.Σ. Τιθορέας (χλμ 0+000) έως χλμ 

19+000. 

 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου : 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 902.146.777,48€ 789.239.518,51€ 1.691.386.295,99€ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 742.882.865,66€ 609.168.713,69€ 1.352.051.579,35€ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 510.434.816,99€ 609.168.713,69€ 1.119.603.530,68€ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ .433.869.594,45€ 304.584.356,85€ 738.453.951,30€ 
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Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου:  

Μέχρι τις 31/12/12 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 62%, ενώ η 

υλοποίησή του ανέρχεται σε 43%. Οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες 

ανέρχονται σε 318.434.916 € (αντιστοιχούσα συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 

318.139.106 €). 

- Αναφορικά με τις εργασίες κατασκευής της υποδομής: 

1. Στο τμήμα Τιθορέας –Λιανοκλαδίου (μήκους 54χλμ): 

 Στο υπο-τμήμα χλμ 0-19, όπου περιλαμβάνεται η δίδυμη σήραγγα Καλλιδρόμου, 

υλοποιήθηκε έως τέλος του 2012 περίπου το 95% του φυσικού αντικειμένου, ενώ 

ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ).. 

Η συμβατική διάρκεια του έργου έληξε εντός 2013 (το Μάιο), οπότε και 

ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διάνοιξης της σήραγγας. Αναμένεται η σύνταξη του 4ου 

ΑΠΕ της σύμβασης και χορήγηση παράτασης, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι 

εργασίες της μόνιμης επένδυσης της σήραγγας. Σημειώνεται ότι, μέρος εργασιών της 

κύριας σύμβασης που αφορούν κυρίως τεχνικά έργα εκτός της σήραγγας, 

αφαιρέθηκαν (μέσω του 3ου ΑΠΕ) και συμπεριλήφθηκαν στην εργολαβία κατασκευής 

της επιδομής. 

     στο υπο-τμήμα χλμ 19-40, το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών υποδομής έχει 

ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του Γ ‘ΚΠΣ (μέσω της σύμβασης 150/99). Υπολειπόμενες 

εργασίες όπως η κατασκευή μικρών τεχνικών, η κατασκευή των στρώσεων 

διαμόρφωσης και υποστρώματος επιδομής από Χ.Θ. 32+777 έως Χ.Θ. 39+900 και η 

κατασκευή παράπλευρων οδών κατά μήκος της χάραξης για την αποκατάσταση του 

θιγόμενου οδικού δικτύου και την εξυπηρέτηση των όμορων ιδιοκτησιών από Χ.Θ. 

32+777 έως Χ.Θ. 39+900 οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν, περιλαμβάνονται στο 

φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης 278/05 που αφορά τις εργασίες στο 

τμήμα χλμ. 40-54. 

     στο υπο-τμήμα χλμ 40-54, (σύμβαση 278/05), έχει υλοποιηθεί περίπου το 70% 

του φυσικού αντικειμένου. Μετά και τη λήξη της οριακής προθεσμίας του έργου 

(20/09/2011), εκδόθηκε διαταγή για την οριστική διακοπή των εργασιών της 

σύμβασης στις 16/03/2012. Το εναπομένον φυσικό και οικονομικό αντικείμενο 

συμπεριλήφθηκε στην εργολαβία κατασκευής της επιδομής. 

2. Στο τμήμα Λιανοκλαδίου – Δομοκού (μήκους 52χλμ): 

     στο υπο-τμήμα χλμ 0-14, υλοποιήθηκε περίπου το 90% του φυσικού 

αντικειμένου (σύμβαση: 471/06) και εκδόθηκε η διαταγή για την οριστική διακοπή των 
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εργασιών της σύμβασης στις 02-05-2011. Το υπολειπόμενο αντικείμενο (αφορά 

ποσοστό 5% της παράπλευρης οδοποιίας, 15% των επιχωμάτων και ολοκλήρωση 

ορισμένων τεχνικών) συμπεριλήφθηκε στην εργολαβία της επιδομής. 

     στο υπο-τμήμα χλμ 14-25, όπου περιλαμβάνεται η σήραγγα Όθρυος (με αριθμό 

470/07), στις 23/08/2012 έληξε η οριακή προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών, με 

το υλοποιημένο φυσικό αντικείμενο να ανέρχεται περίπου σε 70%. Η καθυστέρηση 

στην εξέλιξη του έργου οφείλεται κυρίως σε διαχειριστικούς λόγους, ενώ υπήρξε 

καθυστέρηση στην κήρυξη & συντέλεση των απαραίτητων απαλλοτριώσεων. 

Αναμένεται η λήψη απόφασης από την ΕΡΓΟΣΕ σχετικά με την περαιτέρω διαχείριση 

της σύμβασης. 

     στο υπο-τμήμα χλμ 25-52, έχει υλοποιηθεί περίπου το 92% του φυσικού 

αντικειμένου (σύμβαση: 458/07). Μετά το πέρας της συμβατικής διάρκειας 

υλοποίησης του έργου (20/11/2011), αλλά και της οριακής προθεσμίας στις 20-03-

2013, εγκρίθηκε (Μάιος 2013) παράταση έως τέλος Μαρτίου 2014. Σημειώνεται ότι, η 

αφαιρεθείσα – μέσω του 3ου ΑΠΕ - από τις εργασίες της σύμβασης σιδηροδρομική 

γέφυρα ΣΓ26, συμπεριλήφθηκε στην εργολαβία κατασκευής της επιδομής.  

Έχει συντελεσθεί σχεδόν το σύνολο των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων, ενώ 

αναμένεται η έκδοση εφετειακών αποφάσεων για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας 

αποζημίωσης ορισμένων ήδη συντελεσμένων απαλλοτριώσεων. Υπολείπεται η κήρυξη 

των απαλλοτριώσεων για την κατασκευή των δύο υποσταθμών ηλεκτροκίνησης, οι οποίοι 

πρόκειται να κατασκευασθούν μέσω της εργολαβίας της επιδομής. 

Το έργο πρόκειται να τροποποιηθεί, με αναμενόμενη αύξηση του επιλέξιμου 

προϋπολογισμού στα 910 Μ€ περίπου. Η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο σε αύξηση 

του Π/Υ του υποέργου (Υ/Ε 8) των απαλλοτριώσεων και σε αύξηση του Π/Υ του 

υποέργου (Υ/Ε 18) των υπολειπόμενων εργασιών υποδομής και κτιριακών 

εγκαταστάσεων, επιδομής, Η/Μ εγκαταστάσεων, σηματοδότησης, τηλεπικοινωνιών και 

ηλεκτροκίνησης, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της αντίστοιχης διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Η εν λόγω σύμβαση, η οποία δημοπρατήθηκε στις 13/11/2012, περιλαμβάνει τις εργασίες 

που προβλέπονταν να γίνουν μέσω των Υ/Ε με α/α 10 & 11, καθώς και τις 

υπολειπόμενες εργασίες υποδομής οι οποίες προέκυψαν από τις προβληματικές 

συμβάσεις της υποδομής (Υ/Ε 1, 3, 4 και 7). 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου : 

Τον Σεπτέμβριο 2013 αναμένεται η υπογραφή σύμβασης για τις υπολειπόμενες εργασίες 

υποδομής, επιδομής, Η/Μ, σηματοδότησης, τηλεπικοινωνίες (Υ/Ε 18). Οι συμβάσεις για 

τις φυτοτεχνικές εργασίες (υποέργα 13 και 14) προγραμματίζεται να δημοπρατηθούν τον 
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Σεπτέμβριο 2013, και η σύμβαση για την εγκατάσταση του συστήματος GSMR (υποέργο 

12).τον Δεκέμβριο 2013. Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στον 

ακόλουθο πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο Σήραγγα Καλλιδρόμου – Κύρια Σύμβαση                                            28.06.2006                Οκτώβριος 2013 

3
ο
 Α φάση υποδομής στο τμήμα χλμ 40-54 (Τιθ–Λιαν)         23.09.2005              16.03.2012 

4
ο 

Υποδομή στο τμήμα χλμ 0-14 (Λιαν – Δομ)                     27.12.2006               02.05.2011 

5
ο 

Υποδομή στο τμήμα χλμ 14 -25 (Λιαν – Δομ)                  23.04.2007                Δεκέμβριος 2015 

7
ο 

Υποδομή στο τμήμα χλμ 25 - 52 (Λιαν – Δομ)                 20.11.2007                20.03.2014 

8
ο 

Απαλλοτριώσεις                                                           14.06.2007                31.12.2015 

9
ο 

Εργασίες ΟΚΩ                                                             01.01.2007                31.12.2015 

12
ο 

GSMR                                                                        Ιούνιος 2014         Δεκέμβριος 2015 

13
ο 

Φυτοτεχνικές εργασίες στο τμήμα Τιθ–Λιαν.                   Μάρτιος 2014         Μάρτιος 2016         

14
ο 

Φυτοτεχνικές εργασίες στο τμήμα Λιαν–Δομ.                   Μάρτιος 2014         Μάρτιος 2016         

15
ο 

Προμήθεια 56 τεμ. αλλαγών τροχιάς 05.03.2008 30.04.2010 

17
ο
 Σύνταξη τευχών δημοπράτησης Η/Μ Καλλιδρόμου                17.04.2008 18.11.2010 

18
ο
 

Υπολειπόμενες εργασίες υποδομής, επιδομή                           

Η/Μ, σηματοδότηση, τηλεπικοινωνίες 
Σεπτέμβριος 

2013         
Απρίλιος 2016 

21 Σήραγγα Καλλιδρόμου – Συμπληρωματική σύμβαση 23.12.2011 23.12.2012 

 

 

Προβλήματα / Απαιτούμενες Ενέργειες : 

Κύρια προβλήματα αποτελούν οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση όλων των συμβάσεων 

κατασκευής της υποδομής, αλλά και οι καθυστερήσεις σε σχέση με τον αρχικό 

προγραμματισμό (κατά την ένταξη της Πράξης στο Πρόγραμμα) των δημοπρατήσεων 

των υπολειπόμενων συμβάσεων για την ολοκλήρωση της Πράξης. Η ΕΡΓΟΣΕ θα πρέπει 

να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, δηλαδή: 

 στην επιτάχυνση των διαδικασιών δημοπράτησης και συμβασιοποίησης των 

υπολειπόμενων υποέργων, με προτεραιότητα στη συμβασιοποίηση των 

υπολειπόμενων εργασιών υποδομής, της επιδομής, Η/Μ εγκαταστάσεων, 

σηματοδότησης, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροκίνησης (ΑΔ 635), 

 στην ολοκλήρωση των υπολειπόμενων απαλλοτριώσεων, 
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 στην άμεση λήψη απόφασης σχετικά με την διαχείριση της σύμβασης κατασκευής 

υποδομής στο τμήμα Λιανοκλάδι – Δομοκός, από χλμ 14-25. 

Όπως προκύπτει από το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, δεν αναμένεται να 

καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του συνόλου του έργου στο 

πλαίσιο της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου. Απαιτείται η στενή παρακολούθηση 

του έργου και η επιτάχυνση των ενεργειών για την κατά το δυνατό ταχύτερη υλοποίησή 

του. 

 

3. Το Μεγάλο έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΠΛΗΝ ΤΙΘΟΡΕΑ-ΔΟΜΟΚΟΣ) 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-

ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ», το οποίο αποτελεί ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ μεταξύ του Γ’ ΚΠΣ (Μέτρο 2.5 του 

ΕΠ ΣΑΑΣ) και του ΕΣΠΑ (Άξονας Η του ΕΠ-ΕΠ). Το σχετικό Έργο, με το φυσικό 

αντικείμενο προς υλοποίηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, εντάχθηκε στο ΕΠ–ΕΠ με κωδικό 

ΟΠΣ 377139 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΑΔΑ: Β45Ν1-ΓΔ9 Απόφαση (αρ. Πρωτ. ΕΔΑΜ 

2074-ΤΣ461/Φ.93/06-12-2012). Το έργο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 181 

Έργων Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ (Νο 99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Το έργο της σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης στο σιδ/κό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη (πλην 

Τιθορέα-Δομοκός) καθώς και στα τμήματα Θεσσαλονίκη-Πολύκαστρο και Θεσσαλονίκη-

Ειδομένη (συνολικού μήκος 597 χλμ) έχει προγραμματιστεί να υλοποιηθεί μέσω 

τεσσάρων συμβάσεων (υποέργων). Αναλυτικότερα: 

(1) Την ανάταξη και τον εκσυγχρονισμό συστημάτων σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης στα 

τμήματα ΣΚΑ - Οινόη, Δομοκός - Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας, την 

αντικατάσταση 70 αλλαγών τροχιάς και υλικών επιδομής στα τμήματα Οινόη - Δαύλεια & 

Δομοκός - Λάρισα καθώς και εργασίες επιδομής στο τμήμα Φιλαδέλφεια - Γαλλικός, για 

το οποίο μέχρι τον Ιούνιο του 2013 αναμένονται τα τεύχη δημοπράτησης, 

(2) Την προμήθεια συστήματος γραμμής ETCS-Level 1 σε 541 χλμ του σιδ/κού άξονα 

ΠΑΘΕ/Π (υποέργο-γέφυρα με το έργο με ΜIS 116431 Υ-Ε 2, του Μέτρου 2.5 του ΕΠ 

ΣΑΑΣ, Αρ. Σύμβασης 10005, στο οποίο χρεώθηκε  η προκαταβολή της εν λόγω 

σύμβασης) 

 Εκπόνηση των ειδικών μελετών για τα υπόλοιπα τμήματα του ΠΑΘΕ/Π, 

συνολικού μήκους 358,2 χλμ. εκ του συνόλου των 541 χλμ, δεδομένου ότι με 

πόρους του Γ’ΚΠΣ εκπονήθηκαν οι ειδικές μελέτες που αφορούν στα τμήματα 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012  ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 

 

 

- 154 - 

μήκους 182,8 χλμ. Οι ειδικές μελέτες αφορούν τον προσδιορισμό θέσεων 

εγκατάστασης ραδιοφάρων και LEU, τις αναγκαίες καλωδιώσεις και τη διασύνδεση 

των ανωτέρω με το σύστημα σηματοδότησης κάθε σταθμού.  

 Την προμήθεια του υπολειπόμενου 30% των υλικών της σύμβασης ETCS 

γραμμής (το 70% παραλήφθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. ΣΑΑΣ). 

 Την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συνολικού εξοπλισμού ETCS σε όλα 

τα τμήματα του ΠΑΘΕ/Π συνολικού μήκους 541 χλμ . 

(3) Την προμήθεια συστήματος ETCS-Level 1 οn board σε 114 συρμούς με σύμβαση σε 

ισχύ από το Γ’ ΚΠΣ (μέτρο 2.5, MIS 116431 Υ-Ε1, Αρ. Σύμβασης 10004)  αλλά χωρίς 

εκτελεσμένο εκεί φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο, και 

(4) Την εγκατάσταση σύγχρονου  συστήματος σηματοδότησης καθώς και ETCS-level 1 

στο τμήμα Θεσσαλονίκη (ΤΧ1) - Πολύκαστρο, μήκους 56 χλμ, με αναμενόμενη ημ/νία 

διαγωνισμού τον Οκτώβριο του 2013. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 111.779.310 3.652.637 115.319.947 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 84.986.411 3.652.637 88.639.047 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 48.085.311 3.652.637 51.737.948 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 40.872.514 1.826.318       42.698.832 

 

Σημειώνεται ότι στον ανωτέρω Π/Υ δεν έχουν ληφθεί υπόψη του τα έργα του GSM-R και 

της διαλειτουργικότητας των συστημάτων ETCS, τα οποία αν τελικά ενταχθούν στο 

συγκεκριμένο έργο, θα αυξήσουν αντίστοιχα το συνολικό Π/Υ της πράξης. 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Το έργο εντάχθηκε στα τέλη 2012. Μέχρι τις 31/12/12 οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο 

ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονταν σε 4.673.364 € (αντιστοιχεί σε ισόποση καταχωρημένη στο 

ΟΠΣ συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη). 

Το Υ/ε 1 αναμένεται να δημοπρατηθεί εντός του 2013 και η έναρξη εργασιών αναμένεται 

τον Ιανουάριο του 2014.   

Το Υ/ε 2 εξελίσσεται ικανοποιητικά όμως είναι αδύνατες οι τελικές διασυνδέσεις του 

συστήματος λόγω μη επαρκώς λειτουργούσας σηματοδότησης καθώς και οι τελικές 

δοκιμές λόγω εξάρτησης με το Υ/ε ETCS συρμού (η ύπαρξη εξοπλισμένων συρμών και 
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λειτουργούσας σηματοδότησης είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκληρωμένη 

και επιτυχή διεξαγωγή των δοκιμών/ελέγχων αποδοχής. 

Στο Υ/ε 3 αναμένεται να έχουν λυθεί εντός διμήνου τα τεχνικά προβλήματα που 

παρουσιάστηκαν και καθυστέρησαν την εξέλιξη του έργου, ώστε στη συνέχεια να 

εξελιχθεί ομαλά. 

Για το Υ/ε 4 δεν έχει αρχίσει η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης (η αναμενόμενη 

ημ/νία έγκρισης τευχών δημ/σης τοποθετείται στον Αύγουστο του 2013 και η ημ/νία 

διαγωνισμού στο Νοέμβριο 2013).  

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο Ανάταξη σηματοδότησης                                            28.01.2014                10.07.2015 

2
ο
 ETCS L.1 Γραμμής 05.09.2007              31.12.2014 

3
ο 

Υποδομή στο τμήμα χλμ 0-14 (Λιαν – Δομ)                     30.05.2007               15.12.2013 

4
ο 

Υποδομή στο τμήμα χλμ 14 -25 (Λιαν – Δομ)                  08.05.2014                09.05.2015 

 

4. Το νέο έργο «Ανακαίνιση γραμμής μηχανοστασίου Θεσσαλονίκης, συμπλήρωση 

σηματοτεχνικής υποδομής συγκροτημάτων ΤΧ1 - ΤΧ5 περιοχής Θεσσαλονίκης και 

της ενωτικής σιδ. γραμμής Αξιός - Γέφυρα και κατασκευή Εναέριας Γραμμής 

Επαφής (ΕΓΕ) της ενωτικής σιδ. γραμμής Αξιός - Γέφυρα», το οποίο εντάχθηκε στο 

ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 299851, σύμφωνα με την  υπ. αριθμ. 2738 -ΤΣ175/Φ.93/08-10-

2010 Απόφαση που τροποποιήθηκε με την 738/Φ.93/11-04-2011 Απόφαση.   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Το φυσικό αντικείμενο του Έργου, περιλαμβάνει: 

 την ανακαίνιση της γραμμής Μηχανοστασίου Θεσσαλονίκης και την κατασκευή νέας 

συνδεσμολογίας, ώστε να καταστεί γραμμή κύριας κυκλοφορίας, 

 εργασίες σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, ηλεκτροκίνησης στην ευρύτερη περιοχή του 

ΣΣ Θεσσαλονίκης μεταξύ της περιοχής ΤΧ1-ΤΧ5, 

 τη συμπλήρωση σηματοτεχνικής υποδομής της ενωτικής Αξιού - Γέφυρας. 

 την ηλεκτροκίνηση της μονής σιδηροδρομικής γραμμής, μήκους 4 χλμ περίπου, 

Αξιού-Γέφυρας. 

 την αντικατάσταση 2 μεταλλικών σιδ/κών γεφυρών στη περιοχή της Σίνδου με 

γέφυρες από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Το έργο υλοποιείται με μία (1) εργολαβία κατασκευής (ένα υποέργο) . 
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Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 23.128.701 €  23.128.701 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 18.850.000 €  18.850.000 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 16.606.850 €  16.606.850 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 14.115.823 €       14.115.823 € 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου   

Μέχρι τις 31/12/12 οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονταν σε 

17.280.364 € (αντιστοιχούσα συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη:14.953.478 €). 

Το έργο ξεκίνησε στα μέσα του 2009 και προγραμματιζόταν να ολοκληρωθεί τον 

Αύγουστο 2011. Λόγω ορισμένων καθυστερήσεων που προήλθαν από διοικητικά και 

τεχνικά θέματα, ζητήθηκε και εγκρίθηκε παράταση 6 μηνών, μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 

2012, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.  

Μέχρι 31/12/2012, το έργο είχε ολοκληρωθεί και λειτουργούσε ενώ είχε ενεργοποιηθεί  η 

φάση συντήρησης. 

 

 Δείκτες παρακολούθησης 

Η πρόοδος στην υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας παρακολουθείται με βάση Δείκτες 

εκροών και αποτελέσματος. Σε ότι αφορά τους Δείκτες Εκροών, ορίζονται στο Πρόγραμμα 

για την παρακολούθηση του Άξονα Η, οι ακόλουθοι βασικοί δείκτες / στόχοι:  

 Η κατασκευή και αποπεράτωση διπλής ηλεκτροκινούμενης σιδηροδρομικής γραμμής 

εντός ΤΕΝ-Τ, με στόχο να έχουν ολοκληρωθεί στα τέλη του ΕΣΠΑ 587,5 χλμ. 

γραμμής με υποδομή / επιδομή / ηλεκτροκίνηση στο τμήμα από ΣΚΑ έως σύνορα (ο 

ανωτέρω στόχος περιλαμβάνει και έργα εκτός του Άξονα Η )  

 Η  αναβάθμιση / εκσυγχρονισμός σιδηροδρομικής γραμμής εκτός ΤΕΝ–Τ με στόχο 

παρεμβάσεις σε μήκος 2 χλμ. και  

 Η κατασκευή ενός (1) νέου Εμπορευματικού Κέντρου και η σύνδεσή του με το 

σιδηροδρομικό δίκτυο. 

Ως δείκτης αποτελέσματος ορίζεται στο ΕΠ-ΕΠ ο χρόνος διαδρομής Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 

με στόχο να μειωθεί από 4:30 ώρες σε 3:30 ώρες. 
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Τα προαναφερόμενα ενταγμένα έργα, αφορούν στην επίτευξη των στόχων για την κατασκευή 

και αποπεράτωση διπλής ηλεκτροκινούμενης σιδηροδρομικής γραμμής εντός ΤΕΝ-Τ και για 

τη μείωση του χρόνου διαδρομής Αθήνα - Θεσσαλονίκη. 

Όσον αφορά στους Δείκτες Αποτελέσματος, τα ενταγμένα έργα αναμένεται να 

δημιουργήσουν 9.186 ισοδύναμα ανθρωποέτη εργασίας. 

Έως 31/12/2012 -με βάση τα εξαμηνιαία δελτία προόδου των ενταγμένων στον Άξονα 

έργων- έχουν αποδοθεί σε χρήση 109,4 χλμ διπλής ηλεκτροκινούμενης σιδηροδρομικής 

γραμμής εντός ΤΕΝ-Τα.  Το έργο που συμβάλει κυρίως στην προαναφερθείσα υλοποίηση 

αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής τμήματος σιδηροδρομικής γραμμής στον Άξονα 

Αθήνα – Πάτρα με αποτέλεσμα ο χρόνος διαδρομής Αθήνα – Κιάτο να έχει διαμορφωθεί σε 

1h. Τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ

Επίτευξη 0 0 0 0 109,4 629,4

Στόχος 587,5 587,5

Αφετηρία 520 520

Επίτευξη 0 0 0 0 0 110

Στόχος 112 112

Αφετηρία 110 110

Επίτευξη 0 0 0 0 0 0

Στόχος 1 1

Αφετηρία 0 0

Επίτευξη 0 0 0 0 0 270

Στόχος 190 190

Αφετηρία 270 270

Επίτευξη 0 0 0 0 3.357,00 3.357,00

Στόχος

Αφετηρία 0 0

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Η'

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

501 Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται 

κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 

πράξης

19 Κατασκευή και αναβάθμιση 

σιδηροδρόμων εκτός ΤΕΝ (χλμ) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2118 Χρόνος διαδρομής ΜΜΜ σταθερής 

τροχιάς: Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

ΔΕΙΚΤΗΣ

2009 Νέα εμπορευματικά κέντρα

ΕΚΡΟΩΝ CORE

18 Κατασκευή και αποπεράτωση 

σιδηροδρόμων εντός ΤΕΝ (χλμ) 

ΕΚΡΟΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

 

4.9 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Θ: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ 

ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (Π/Υ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 16.588.235 €)    

 Επίτευξη στόχων και ανάλυση προόδου του άξονα  

Στον Άξονα Προτεραιότητας Θ προβλέπεται, σε προγραμματικό επίπεδο, η υλοποίηση 

παρεμβάσεων σε λιμάνια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (phasing out).  

Ο Άξονας εξειδικεύτηκε στο σύνολό του στη θεματική προτεραιότητα 30 «Λιμάνια», 

προκειμένου να εκδοθεί η σχετική πρόσκληση με Δυνητικό Δικαιούχο τη Δ/νση Λιμενικών 

Έργων (Δ4) της ΓΓΔΕ. 

Σε συνέχεια της παραπάνω προσκλήσεως, υπεβλήθηκε πρόταση από το δικαιούχο, και 

κατόπιν θετικής αξιολόγησης από την ΕΥΔ / ΕΠ-ΕΠ έχουν ενταχθεί στο ΕΠ-ΕΠ το  ακόλουθο 

έργο:      
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ΚΘΠ MIS ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΕΝΤΑΞΗ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ)  ΕΝΤΑΞΗ (ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)  ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ)  ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)  ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

30 303114 ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΚΟΝΟΥ 16.925.000,00         14.413.330,00         4.821.136,03           4.105.679,44           2.442.280,61           2.079.846,17           

Σύνολο ΚΘΠ 30 16.925.000,00         14.413.330,00         4.821.136,03           4.105.679,44           2.442.280,61           2.079.846,17           

16.925.000,00         14.413.330,00         4.821.136,03           4.105.679,44           2.442.280,61           2.079.846,17           ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ

  

1. Το έργο «ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΚΟΝΟΥ» το οποίο αποτελεί ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ από το Γ’ ΚΠΣ και 

εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με την υπ. αριθμ. 5323/10-12-2010 Απόφαση και κωδικό ΟΠΣ 

303114.   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του  έργου είναι η ολοκλήρωση των έργων στο Λιμάνι Τούρλου της Μυκόνου. 

Το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει : 

στη παράκτια ζώνη, την κατασκευή των κρηπιδωμάτων μικρών σκαφών και χερσαία 

έργα, όπως οδοί κυκλοφορίας, χώροι στάθμευσης, χώροι αναμονής κ.λ.π. 

στον επιβατικό Λιμένα ( νησίδα ) την κατασκευή και διαμόρφωση των χερσαίων χώρων, 

καθώς και την κατασκευή κτιριακών έργων νησίδας ( τουριστικός σταθμός και κτίριο 

καταστημάτων). 

Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε στο πλαίσιο του Γ΄Κ.Π.Σ. ( Έργο Γέφυρα), όπου έγινε η 

κατασκευή των χερσαίων χώρων του τουριστικού και επιβατικού τμήματος της νησίδας 

και η κατασκευή των αναγκαίων παράκτιων κρηπιδωμάτων μικρών σκαφών. Μεγάλο 

μέρος των εργασιών θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α., με 2 εργολαβίες 

κατασκευής, όπου πρόκειται να γίνουν τα κτιριακά έργα της νησίδας και οι οδοί 

κυκλοφορίας, χώροι στάθμευσης και λοιπά έργα στην παράκτια ζώνη του λιμένα. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 17.666.999,89 15.144.200,40 32.811.200,29 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 16.925.000,00 11.993.952,75 28.918.952,75 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 14.413.330,00 11.993.952,75 26.407.282,75 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 12.251.330,50 8.995.464,56 21.246.795,06 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου   

Για το υποέργο 1 "Κατασκευή κτιριακών έργων νησίδας λιμένος Τούρλου Μυκόνου", η 

σύμβαση υπογράφηκε στις 10/01/2012. 

Για το υποέργο 2 "Κατασκευή χερσαίων έργων παράκτιας ζώνης λιμένος Τούρλου 

Μυκόνου", έχουν εγκριθεί οι οριστικές μελέτες και έχουν υποβληθεί οι μελέτες εφαρμογής 

πλην κτιριακών. Έχουν εγκριθεί από το ΥΠ. ΠΟ. οι κτιριακές εγκαταστάσεις και έχουν 
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υποβληθεί οι οριστικές μελέτες των κτιριακών και στη συνέχεια θα εκδοθεί η οικοδομική 

άδεια. Μετά την έγκριση των μελετών εφαρμογής θα συνταχθούν και εγκριθούν τα τεύχη 

δημοπράτησης. 

Η υλοποίηση της πράξης στο ΕΣΠΑ ανέρχεται σε 14% (50% επί του συνόλου του έργου). 

Οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 2.442.280,61€. 

 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Για την κατασκευή χερσαίων έργων παράκτιας ζώνης Λιμένος Τούρλου Μυκόνου (Υπ. 2) 

εκτιμάται ότι θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 26/11/2013. 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο
  Κατασκευή κτιριακών έργων νησίδας Λιμένος 

Τούρλου Μυκόνου                

10.01.2012 10.01.2014 

2
ο
  Κατασκευή χερσαίων έργων παράκτιας ζώνης 

Λιμένος Τούρλου Μυκόνου      

01.04.2014 01.06.2015 

Προβλήματα / Απαιτούμενες Ενέργειες 

Εκκρεμεί η δημοπράτηση του Υποέργου 2 «κατασκευή χερσαίων έργων παράκτιας ζώνης 

Λιμένος Τούρλου Μυκόνου».    

 

 Δείκτες παρακολούθησης 

Η πρόοδος στην υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας παρακολουθείται με βάση το Δείκτη 

Εκροών «Αριθμός Λιμένων που αναβαθμίζονται» όπου σύμφωνα με τον αρχικό 

προγραμματισμό η τιμή στόχου του δείκτη είναι 4. Όσον αφορά στους Δείκτες 

Αποτελέσματος, το ενταγμένο έργο του λιμανιού της Μυκόνου αναμένεται να δημιουργήσει 

138 ισοδύναμα ανθρωποέτη εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησής του και 27 ισοδύναμες 

θέσεις πλήρους απασχόλησης κατά τη λειτουργία τους σύμφωνα με τα Τεχνικά Δελτία του 

έργου.     

Έως 31/12/2012 -με βάση τα εξαμηνιαία δελτία προόδου των ενταγμένων στον Άξονα 

έργων- δεν έχει αποδοθεί σε χρήση ο λιμένας της Μυκόνου ωστόσο έχουν δημιουργηθεί 18  

ισοδύναμα ανθρωποέτη εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησής του. Τα παραπάνω στοιχεία 

αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ

Επίτευξη 0 0 0 0 0 0

Στόχος 4 4

Αφετηρία 0 0

Επίτευξη 0 0 0 0 0 0

Στόχος

Αφετηρία 0 0

Επίτευξη 0 0 0 0 18,00 18,00

Στόχος

Αφετηρία 0 0

501 Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται 

κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 

πράξης

ΕΚΡΟΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2301 Αριθμός λιμένων που αναβαθμίζονται

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Θ'

ΔΕΙΚΤΗΣ

1 Νέες θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της 

πράξης

 

4.10 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ι: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ  

ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (Π/Υ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 81.176.471 €) 

 Επίτευξη στόχων και ανάλυση προόδου του άξονα  

Στον Άξονα Προτεραιότητας Ι’ προβλέπεται, σε προγραμματικό επίπεδο, η υλοποίηση 

παρεμβάσεων σε αεροδρόμια περιφερειών μεταβατικής στήριξης οι οποίες αφορούν στην 

επέκταση, βελτίωση και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων υφιστάμενων αεροδρομίων (π.χ. 

Κτιριακές εγκαταστάσεις, επέκταση διαδρόμων κλπ), στην κατασκευή νέων αεροδρομίων σε 

συστήματα ασφαλείας στο δίκτυο των αεροδρομίων. 

Ο Άξονας εξειδικεύτηκε στο σύνολό του στη θεματική προτεραιότητα 29 - «Αερολιμένες», 

προκειμένου να εκδοθεί η σχετική πρόσκληση με Δυνητικούς Δικαιούχους την Υπηρεσία 

Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), τις ΕΥΔΕ Αεροδρομίων Βορείου και Νοτίου Ελλάδος και το 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ / Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων). 

Σε συνέχεια της παραπάνω προσκλήσεως, υπεβλήθηκε πρόταση από την ΕΥΔΕ Α/Δ 

Βορείου Ελλάδος και κατόπιν θετικής αξιολόγησης από την ΕΔΑΜ έχει ενταχθεί στο ΕΠ-ΕΠ 

το  έργο:    

ΚΘΠ MIS ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΕΝΤΑΞΗ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ)  ΕΝΤΑΞΗ (ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)  ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ)  ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)  ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

29 277204

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

"ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"

140.776.758,82       110.228.202,16       127.220.157,23       99.613.383,11         58.001.116,80         52.867.219,89         

Σύνολο ΚΘΠ 29 140.776.758,82       110.228.202,16       127.220.157,23       99.613.383,11         58.001.116,80         52.867.219,89         

140.776.758,82       110.228.202,16       127.220.157,23       99.613.383,11         58.001.116,80         52.867.219,89         ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ   

  

1. Το Μεγάλο έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"» το οποίο αποτελεί ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ μεταξύ του Γ’ 

ΚΠΣ (Μέτρα 5.1 του ΕΠ ΣΑΑΣ) και του ΕΣΠΑ (Άξονας Ι του ΕΠ-ΕΠ). Το σχετικό Έργο, με 

το φυσικό αντικείμενο προς υλοποίηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, εντάχθηκε στο ΕΠ–ΕΠ με 

κωδικό ΟΠΣ 277204 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1502/Φ.95/10-06-2010 Απόφαση, που 

τροποποιήθηκε με την 1417/Φ95/21-07-2011 Απόφαση και τροποποιήθηκε εκ νέου με 
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την 342/Φ.95/22-02-2012 Απόφαση Τροποποίησης. Το έργο περιλαμβάνεται στον 

κατάλογο των 181 Έργων Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ (Νο 94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Το αντικείμενο του συνολικού έργου (στη Γ’ &  Δ΄ Προγραμματική Περίοδο) περιλαμβάνει 

την επέκταση του υφιστάμενου διαδρόμου προσαπογειώσεων αεροσκαφών 10-28 

(μήκους 2.440 m και πλάτους 50 m) του α/δ κατά 1.000 m προς τη θάλασσα, από το 

άκρο 10 του διαδρόμου, ώστε να επιτευχθεί τελικό μήκος 3.440 m, καθώς και κατασκευή 

παράλληλου τροχοδρόμου προς το διάδρομο 10-28, συνολικού μήκους 3.440 mm, ώστε 

να δοθεί η δυνατότητα να εξυπηρετούνται διηπειρωτικές πτήσεις. Επίσης περιλαμβάνεται 

η κατασκευή των απαιτούμενων συνδετήριων τροχοδρόμων, των δαπέδων αναμονής 

αεροσκαφών, η αποστράγγιση - αποχέτευση των ομβρίων υδάτων και η περιμετρική 

οδός εξυπηρέτησης οχημάτων. Ακόμη, περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες 

ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του διαδρόμου και τροχοδρόμου, 

ο γενικός φωτισμός, οι σημάνσεις και ο φωτισμός προσέγγισης αεροσκαφών.  

Επιπλέον, περιλαμβάνονται:  

 η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση του φορέα 

υλοποίησης του έργου της επέκτασης του διαδρόμου 10-28, δεδομένου αυτό είναι 

πρωτοποριακό και δύσκολο στην κατασκευή του, με στόχο την επιτυχή αντιμετώπιση 

των σύνθετων τεχνικών προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίησή του. 

 οι εργασίες αναβάθμισης του υπάρχοντος τμήματος του διαδρόμου 

προσαπογειώσεων 10-28, ώστε αυτό να αποκτήσει τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά 

με την επέκταση των 1.000 μέτρων προς τη θάλασσα και έτσι να καταστεί ο 

διάδρομος ολοκληρωμένος και λειτουργικός στο σύνολό του. 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου προς υλοποίηση στη ΕΣΠΑ Προγραμματική Περίοδο 

περιλαμβάνει κυρίως την ολοκλήρωση της επέκτασης του διαδρόμου 10-28 του 

αεροδρομίου και του παράλληλου τροχοδρόμου του κατά 1.000 m προς τη θάλασσα, 

ώστε να αποκτήσουν τελικό μήκος 3.440 m και επιπλέον ζώνη ασφαλείας 150 m. 

Ειδικότερα η πράξη εκτελείται με τα παρακάτω υποέργα:  

 Υποέργο 1: «Επέκταση διαδρόμου προσαπογειώσεων αεροσκαφών 10-28 (μετά 

παραλλήλου τροχοδρόμου) του ΚΑΘΜ». Περιλαμβάνει: 

α) Ολοκλήρωση της περιμετρικής θωράκισης (προστασία ποδός, τελικές επιχώσεις, 

κατασκευή και τοποθέτηση τεχνητών ογκολίθων, κατασκευή ανωδομής) για την 

προστασία του επιχώματος της επέκτασης από τους προσπίπτοντες 

κυματισμούς,  
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β) Ολοκλήρωση επιχώσεων έως τη στάθμη οδοστρωσίας,  

γ) Κατασκευή τεχνικών (ανοιχτών τάφρων και κιβωτοειδών οχετών από σκυρόδεμα 

για την απορροή των ομβρίων υδάτων),  

δ) Κατασκευή οδοστρωσίας - ασφαλτικών (κατασκευή ευκάμπτου οδοστρώματος 

συνολικού πάχους 1,10m, στο διάδρομο, παράλληλο τροχόδρομο, συνδετήριο 

τροχόδρομο και δάπεδο αναμονής και 0,75m στα αντίστοιχα ερείσματα, 

κατασκευή περιμετρικής οδού στο περίγραμμα του επιχώματος, πλάτους 5,50m 

με 0,75m ερείσματα εκατέρωθεν συνολικού μήκους 2.693 m από εύκαμπτο 

οδόστρωμα συνολικού πάχους 0,50 m),  

ε) Ολοκλήρωση ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών (εγκατάσταση εξοπλισμού και 

κατάλληλης φωτοσήμανσης και συστημάτων ελέγχου για λειτουργία του 

διαδρόμου με ενόργανη προσέγγιση ακριβείας (ILS CAT-II) από το άκρο 10, που 

επεκτείνονται στη θάλασσα κατά 750 m επιπλέον, απαιτούμενες 

ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για τη θέση του έργου και του συστήματος των 

δύο διαδρόμων σε ενοποιημένη λειτουργία). 

 το Υποέργο 2 : «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας στο έργο: 

"Επέκταση διαδρόμου προσαπογειώσεων αεροσκαφών 10-28 (μετά παραλλήλου 

τροχoδρόμου) του ΚΑΘΜ"»:  

 το Υποέργο 3 «Αναβάθμιση αντοχής χερσαίου τμήματος διαδρόμου 10-28 Κρατικού 

Αερολιμένα Θεσσαλονίκης ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» με αντικείμενο την αναβάθμιση του 

υπάρχοντος τμήματος του διαδρόμου 10-28, ώστε αυτό να αποκτήσει τα ίδια ποιοτικά 

χαρακτηριστικά με την επέκταση των 1.000 μέτρων προς τη θάλασσα. 

Μελετάται η τρίτη τροποποίηση της απόφασης ένταξης προκειμένου να ενταχθεί ως 

τέταρτο υποέργο ο νέος τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση του 1ου υποέργου και 

ως πέμπτο υποέργο η διεξαγωγή αρχαιολογικών εργασιών και ερευνών που πιθανά θα 

απαιτηθούν για το 3ο υποέργο. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η Γ.Δ. Ανταγωνισμού της Ε.Ε. ενέκρινε το Δεκέμβριο 2012 τη 

σχετική μεμονωμένη ενίσχυση που αφορά το έργο, με την Απόφαση C(2012)9427/19-12-

2012. 
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Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 173.409.382 € 55.167.515 € 228.576.897 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 140.776.759 € 47.817.259 € 188.594.018 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 110.228.202 € 47.817.259 € 158.045.461 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 93.693.971 € 23.908.629 € 117.602.600 € 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Στις 31/12/12 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανερχόταν σε 100% (είχε 

πραγματοποιηθεί η ένταξη του 3ου υποέργου), ενώ η υλοποίησή του εκτιμάται σε 47%. Οι 

επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονταν σε 58.001.117 € 

(αντιστοιχούσα συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη:52.867.220 €). 

Το έργο της επέκτασης βρισκόταν σε εξέλιξη. Το φυσικό αντικείμενο του πρώτου 

υποέργου είχε ολοκληρωθεί σε ποσοστό, περίπου, 47% (στο ΕΣΠΑ). Έχουν 

ολοκληρωθεί οι εκσκαφές στο θαλάσσιο τμήμα του έργου, η διάστρωση της άμμου και 

του αμμοχάλικου εξυγίανσης καθώς και η τοποθέτηση των κατακόρυφων πλαστικών 

στραγγιστηρίων. Ολοκληρώθηκαν οι εκσκαφές και οι επιχώσεις στο χερσαίο τμήμα. 

Ολοκληρώθηκαν οι οικοδομικές εργασίες στους δύο οικίσκους ελέγχου των Η/Μ 

εγκαταστάσεων στα άκρα 10 και 28 και στον τροφοδοτικό υποσταθμό. Ολοκληρώθηκε το 

δίκτυο μέσης τάσης και η υποδομή φωτοσήμανσης, εκτός της διασταύρωσης των δύο 

διαδρόμων. Η τελευταία εγκεκριμένη παράταση εργασιών λήγει στις 06/07/2013, αλλά 

ήδη από το τέλος του 2012 υπάρχει αίτημα παράτασης των εργασιών μέχρι το 2015. 

Ο Τεχνικός Σύμβουλος επίβλεψης  (2ο υποέργο)  παρείχε κανονικά τις υπηρεσίες του 

μέχρι τις 31/12/2012, οπότε και έληξε η σύμβαση, ενώ εκκρεμεί το αίτημα ένταξης νέου 

υποέργου (4ου) νέου τεχνικού συμβούλου μέχρι την περάτωση του υποέργου της 

επέκτασης.  

Το Δεκέμβριο 2012 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του 3ου υποέργου, π/υ 25,2 εκ.€ 

το οποίο έχει χρονοδιάγραμμα εργασιών διάρκειας 20 μηνών (έως τον Αύγουστο 2014). 

Το έργο στο τέλος 2012 βρισκόταν σε διαδικασία τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης 

με σκοπό να συμπεριληφθεί το υποέργου του νέου τεχνικού συμβούλου (4ο), το υποέργο 

των αρχαιολογικών εργασιών (5ο), που πιθανά θα απαιτηθούν για το 3ο υποέργο και 

τέλος, η αποτύπωση του νέου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πράξης στο συνολικό 

επιλέξιμο κόστος η αύξηση του ποσοστού ΦΠΑ και το υπό ένταξη υποέργο 3, 

«Αναβάθμιση του υφισταμένου διαδρόμου προσαπογειώσεων 10-28».  
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Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο Επέκταση προς θάλασσα 01.09.2009 06.07.2013 

2
ο
 Τεχνικός Σύμβουλος 01.09.2009 31.12.2012 

3
ο  Αναβάθμιση Υφιστάμενου διαδρόμου 24.12.2012 15.08.2014 

 

 Δείκτες παρακολούθησης 

Η πρόοδος στην υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας παρακολουθείται με βάση Δείκτες 

Εκροών και Αποτελέσματος. Ειδικότερα στο Πρόγραμμα προβλέπεται η ολοκλήρωση της 

κατασκευής 1.000 m διαδρόμου προσαπογειώσεων  που αφορά στο ενταγμένο έργο (τιμή 

βάσης αντίστοιχου δείκτη: 2.440 m, τιμή στόχος: 3.440 m) και η κατασκευή / αναβάθμιση 

4.000 m2 χώρων άλλων αεροδρομίων. 

Ως δείκτης αποτελέσματος για τον Άξονα προβλέπεται στο ΕΠ-ΕΠ ο αριθμός Α/Δ της Χώρας 

με δυνατότητα υπερατλαντικών πτήσεων, που αναμένεται να αυξηθεί σε δύο (2) (από ένα 

(1)) με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων στο α/δ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. 

Το ενταγμένο έργο αναμένεται να δημιουργήσει 1.197 ισοδύναμα ανθρωποέτη εργασίας 

κατά τη διάρκεια υλοποίησής του και 88 νέες θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία της πράξης 

(σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης).   

Έως 31/12/2012 -με βάση το εξαμηνιαίο δελτίο προόδου του ενταγμένου στον Άξονα έργου-

έχουν ολοκληρωθεί 660 m διαδρόμου προσαπογείωσης ενώ έχουν δημιουργηθεί 1000 

(ισοδύναμα) ανθρωποέτη εργασίας για τη κατασκευή του έργου. Τα παραπάνω στοιχεία 

αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ

Επίτευξη 0 0 0 0 0 5.900

Στόχος 9.900 9.900

Αφετηρία 5.900 5.900

Επίτευξη 0 0 0 0 660 3.100

Στόχος 3.440 3.440

Αφετηρία 2.440 2.440

Επίτευξη 0 0 0 0 0 0

Στόχος 1 1

Αφετηρία 0 0

Επίτευξη 0 0 0 0 0 0

Στόχος

Αφετηρία 0 0

Επίτευξη 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00

Στόχος

Αφετηρία 0 0

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ι'

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΕΚΡΟΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2203 Χώροι αεροδρομίων που 

κατασκευάζονται/αναβαθμίζονται

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1 Νέες θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται κατά τη λειτουργία 

της πράξης

501 Θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης της πράξης

2204 Μήκος διαδρόμου 

προς/απογειώσεων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2206 Α/Δ με δυνατότητα 

υπερατλαντικών πτήσεων
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4.11 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΑ: ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Π/Υ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ: 484.176.471 €) 

 Επίτευξη στόχων και ανάλυση προόδου του άξονα  

Στον Άξονα Προτεραιότητας ΙΑ προβλέπεται, σε προγραμματικό επίπεδο, η υλοποίηση 

παρεμβάσεων κυρίως στις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Οι σχετικές 

παρεμβάσεις αφορούν σε έργα αστικών συγκοινωνιών και προαστιακού σιδηροδρόμου με 

στόχο την ολοκλήρωση ή/και επέκταση υφιστάμενου δικτύου Μέσων Σταθερής Τροχιάς, τον 

εκσυγχρονισμό αμαξοστασίων / κατασκευή νέων, την προμήθεια τροχαίου υλικού και 

λεωφορείων, την οργάνωση του συστήματος Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

(διαλειτουργικότητα και διασυνδεσιμότητα δικτύων). 

Α. Το τμήμα του Π/Υ του Άξονα Προτεραιότητας ύψους 368,88 εκατ. € 

συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης, που διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ, 

εξειδικεύτηκε στο σύνολό του στις θεματικές προτεραιότητες 52 «προώθηση καθαρών 

αστικών μεταφορών» και 53 «πρόληψη κινδύνων», προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές 

προσκλήσεις με Δυνητικούς Δικαιούχους την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και τη Δ/νση 

Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3) της ΓΓΔΕ.  

Β. Το τμήμα του Π/Υ του Άξονα Προτεραιότητας ύψους 115,29 εκατ. € 

συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης, που διαχειρίζεται η ΕΔΑ Μεταφορών, 

εξειδικεύτηκε στο σύνολό του στις θεματικές προτεραιότητες 16 «Σιδηρόδρομοι», 17 

«Σιδηρόδρομοι ΤΕΝ-Τ», 25 «Αστικές μεταφορές» και 52 «Προώθηση καθαρών αστικών 

μεταφορών», προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές προσκλήσεις με Δυνητικούς 

Δικαιούχους την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., τον ΟΑΣΑ, την ΟΣΥ Α.Ε. και τη ΣΤΑΣΥ Α.Ε.  

Σε συνέχεια των παραπάνω προσκλήσεων, υπεβλήθησαν προτάσεις από τους δυνητικούς 

δικαιούχους, και κατόπιν θετικής αξιολόγησης από την ΕΥΔ / ΕΠ-ΕΠ και την ΕΔΑΜ έχουν 

ενταχθεί στο ΕΠ-ΕΠ τα ακόλουθα έργα: 
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ΚΘΠ MIS ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΕΝΤΑΞΗ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ)  ΕΝΤΑΞΗ (ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)  ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ)  ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)  ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

17 217022

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΚΑ - 

ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ

86.625.284,78         76.845.290,13         84.414.000,00         74.883.659,40         78.478.642,06         75.989.375,31         

Σύνολο ΚΘΠ 17 86.625.284,78         76.845.290,13         84.414.000,00         74.883.659,40         78.478.642,06         75.989.375,31         

25 277364

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΕΠΙΔΟΜΗΣ 

ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΩΝ ΗΣΑΠ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΠΟ ΟΜΟΝΟΙΑ ΩΣ 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

66.831.736,98         50.457.961,42         64.354.334,58         48.587.522,61         63.798.690,47         49.797.333,60         

Σύνολο ΚΘΠ 25 66.831.736,98         50.457.961,42         64.354.334,58         48.587.522,61         63.798.690,47         49.797.333,60         

216737 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 8.007.759,40           8.007.759,40           6.505.419,80           6.505.419,80           6.302.619,57           6.302.619,57           

217009

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ 

ΑΘΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΑΪΔΑΡΙ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ & 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

534.750.000,00       414.217.350,00       509.754.360,56       394.855.727,69       133.441.946,44       133.441.946,44       

217094 ΝΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΘΕΛ 56.828.792,00         56.828.792,00         56.828.792,00         56.828.792,00         51.138.489,71         51.138.489,71         

Σύνολο ΚΘΠ 52 599.586.551,40       479.053.901,40       573.088.572,36       458.189.939,49       190.883.055,72       190.883.055,72       

53 383637
Κατασκευή πεζογεφυρών σε βασικούς άξονες 

του Λεκανοπεδίου Αττικής.
11.000.000,00         11.000.000,00         -                           -                           -                           -                           

Σύνολο ΚΘΠ 53 11.000.000,00         11.000.000,00         -                           -                           -                           -                           

764.043.573,16       617.357.152,95       721.856.906,94       581.661.121,50       333.160.388,25       316.669.764,63       ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ

52

 

 

1. Το Μεγάλο έργο «Αποπεράτωση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αττικής: Τμήμα 

ΣΚΑ – Τρείς Γέφυρες», το οποίο αποτελεί ΕΡΓΟ-ΓΕΦΥΡΑ μεταξύ του Γ’ ΚΠΣ (Μέτρο 

3.1 ΕΠ ΣΑΑΣ) και του ΕΣΠΑ (Άξονας ΙΑ του ΕΠΕΠ). Το σχετικό Έργο προς εκτέλεση στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ, εντάχθηκε στο ΕΠ–ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 217022 σύμφωνα με την υπ. 

αριθμ. 494-ΤΣ 42/Φ.71-91/26-02-2010 Απόφαση, η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ’ 

αριθμ. 1926-ΤΣ383/Φ.93/13-10-11 και 1730-ΤΣ393/Φ.93/11-10-2012 Αποφάσεις. Το 

έργο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 181 Έργων Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ 

(Νο 98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 
 
Το ενταχθέν στο ΕΠΕΠ έργο αφορά στην αποπεράτωση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου 

Αττικής στο τμήμα Τρεις Γέφυρες – Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ) και 

περιλαμβάνει την κατασκευή του δεξιού διπλού σιδηροδρομικού ημιδιαδρόμου στο 

τμήμα. Το πλήρες έργο στο τμήμα αυτό αφορά σε τετραπλό σιδηροδρομικό διάδρομο 

(μήκους 5 χλμ. περίπου), του οποίου ο αριστερός ημιδιάδρομος ολοκληρώθηκε στο 

μεγαλύτερο μέρος του στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ και αποδόθηκε σε κυκλοφορία το 

Δεκέμβριο του 2009.  

Αναλυτικότερα το αντικείμενο του έργου του ΕΣΠΑ αφορά στην αποπεράτωση της 

κατασκευής της υποδομής, της επιδομής, της σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και 

ηλεκτροκίνησης της διπλής γραμμής (δεξιός ημιδιάδρομος) στο τμήμα Τρεις Γέφυρες – 

ΣΚΑ. Στην πράξη συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες υπογειοποίησης της γραμμής στους 

Αγίους Αναργύρους, η κατασκευή / αποπεράτωση των σιδηροδρομικών σταθμών 

(Πύργος Βασιλίσσης, Αγ Αναργύρων και Λυκότρυπας)  στο εν λόγω τμήμα, καθώς και η 

ολοκλήρωση των έργων εντός του ΣΚΑ, με σκοπό την πλήρη λειτουργία των 

σιδηροδρομικών γραμμών στο τμήμα Τρεις Γέφυρες - ΣΚΑ - Αεροδρόμιο Σπάτων. Το 

έργο υλοποιείται με τρία υποέργα που καλύπτουν τα παρακάτω: 
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1. κατασκευή έργων υποδομής τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου στο τμήμα 

μεταξύ Τριών Γεφυρών και ΣΚΑ, έργων υποδομής για την ολοκλήρωση του ΣΚΑ και 

άλλων απαιτούμενων έργων επιδομής, σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης, ηλεκτροκίνησης 

και σιδηροδρομικών σταθμών για την πλήρη λειτουργία των σιδηροδρομικών γραμμών 

στο τμήμα Τρεις Γέφυρες – ΣΚΑ - Νέο Αεροδρόμιο Αθηνών στα Σπάτα (επιμερισμός στο 

τμήμα Τρεις Γέφυρες – ΣΚΑ) 

2. Εργασίες δικτύων ΟΚΩ  

3. Απαλλοτριώσεις στο τμήμα Τρεις Γέφυρες – Νότιες Αχαρνές. 

 
Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 133.027.283 199.377.405 € 332.404.688 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 86.625.285 € 158.865.988 € 245.491.272 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 76.845.290 € 158.865.988 € 235.711.278 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 65.318.497 €   84.198.973  € 149.517.470 € 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Μέχρι τις 31/12/12 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανερχόταν σε 100%, ενώ 

η υλοποίησή του εκτιμάται σε 92,05% (ποσοστό αξίας εργασιών που υλοποιήθηκαν στο 
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κύριο υποέργο κατασκευής, βάσει πιστοποιήσεων, επί του αντίστοιχου Π/Υ). Οι 

καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονταν σε 78.478.642 € (αντιστοιχούσα 

συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 75.989.375 €). 

Το έργο στα τέλη 2012 βρισκόταν στο τελικό στάδιο υλοποίησης με πρόβλεψη να 

ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία, μέχρι τα τέλη του τρίτου τριμήνου του 2013.  

Έχει ολοκληρωθεί η δεξιά ημιδιατομή του Cut & Cover και έχει δοθεί σε κυκλοφορία (τον 

Απρίλιο 2012) η μία εκ των 2 γραμμών του δεξιού ημιδιαδρόμου, ενώ εκκρεμεί η 

διασύνδεση της 2ης γραμμής στην αρχή του έργου, στο ύψος των Αγ. Αναργύρων. 

Επίσης, έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του ΣΣ Π. Βασιλίσσης (τον Απρίλιο 2012) και της 

Β΄ Φάσης του ΣΣ Αγ. Αναργύρων, όπως και του ΣΣ Λυκότρυπας (η ολοκλήρωση του 

τελευταίου έλαβε χώρα περί τα τέλη Απριλίου 2012). Οι ΣΣ Π. Βασιλίσσης και 

Λυκότρυπας δεν έχουν μέχρι σήμερα αποδοθεί σε χρήση. 

Οι εκκρεμότητες για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου περιλαμβάνουν, 

επιπλέον, την ικανοποίηση απαιτήσεων ΟΣΕ για θέματα ασφαλείας, την κατασκευή 

χώρου στάθμευσης στο ΣΚΑ (εκκρεμούν διαγράμμιση και Η/Μ) και την ολοκλήρωση του 

αστικού σχεδιασμού. Είναι επίσης σε εκκρεμότητα το SCADA ηλεκτροκίνησης, καθώς και 

ορισμένες εργασίες για τις οποίες αυτό αποτελεί προϋπόθεση (ενεργοποίηση της 

γραμμής επαφής, δοκιμές υπό τάση της ηλεκτροκίνησης, τμηματοποίηση της 

ηλεκτροκίνησης στο ΣΚΑ). Τέλος, είναι σε εκκρεμότητα οι δυναμικές δοκιμές  train – track 

interface του ETCS. 

Τον Οκτώβριο του 2012 εγκρίθηκε η 2η κατά σειρά τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, 

η οποία και προβλέπει, αφενός, την αύξηση του Π/Υ της Πράξης σε 96,17Μ€ (από 

84,4Μ€) και, αφετέρου, την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης του φυσικού 

αντικειμένου (έως τα τέλη του 2012). 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο Ολοκλήρωση τμήματος Τρεις Γέφυρες – ΣΚΑ 14.05.2002 29.02.2012 

* σύμφωνα με εγκριθείσα παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της σύμβασης 

κατασκευής. Οι εργασίες συνεχίζονται στο πλαίσιο της οριακής προθεσμίας με προβλεπόμενο πέρας στο 4
Ο 

3μηνο 2013. 

Προβλήματα / Απαιτούμενες Ενέργειες 

Προϋποθέσεις για την προώθηση της ολοκλήρωσης του τελικού σταδίου κατασκευής του 

έργου, αποτελούν η ικανοποίηση των απαιτήσεων ΟΣΕ για θέματα ασφάλειας / 
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διαλειτουργικότητας εκ μέρους του Τελικού Δικαιούχου και η έγκριση νέου (7ου) ΑΠΕ της 

σύμβασης κατασκευής που θα καλύπτει την τηλεδιοίκηση της ηλεκτροκίνησης (SCADA) 

στο τμήμα Τρεις Γέφυρες – ΣΚΑ.  

 

2. Το Μεγάλο έργο «Ανακαίνιση υποδομής – επιδομής της γραμμής των ΗΣΑΠ και 

ενίσχυση της σήραγγας από Ομόνοια έως Μοναστηράκι», το οποίο αποτελεί ΕΡΓΟ - 

ΓΕΦΥΡΑ μεταξύ του Γ’ ΚΠΣ (Μέτρα 4.2 του ΕΠ ΣΑΑΣ) και του ΕΣΠΑ (Άξονας ΙΑ του ΕΠ-

ΕΠ). Το σχετικό Έργο, με το φυσικό αντικείμενο προς υλοποίηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, 

εντάχθηκε στο ΕΠ–ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 277364 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 

1108/Φ.55.91/07-05-2010 Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την 149/Φ.94/25-01-2012 

Απόφαση. Το έργο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 181 Έργων Προτεραιότητας 

του ΕΣΠΑ (Νο 77 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Το φυσικό αντικείμενο του συνολικού έργου (Γ’ και ΕΣΠΑ Προγραμματικής Περιόδου) 

περιλαμβάνει τα εξής: 

1. Ανακαίνιση της υποδομής - επιδομής της γραμμής στη σήραγγα και στο επιφανειακό 

δίκτυο από Κηφισιά έως Φάληρο, μήκους περίπου 24 χλμ, με κύριες εργασίες: 

 την εξυγίανση της υποδομής κατά περίπτωση 

 την εφαρμογή σταθερής επιδομής στο μεγαλύτερο τμήμα της γραμμής  

 την ανακαίνιση της επιδομής της σκυρογραμμής (στις περιοχές αλλαγών και 

γεφυρών). 

2. Ενίσχυση της σήραγγας στο τμήμα από Ομόνοια έως Μοναστηράκι.  

3. Αντικατάσταση της ηλεκτροφόρου σιδηροτροχιάς στα τμήματα Αττική - Μοναστηράκι 

και Κηφισιά - Νέα Ιωνία και κάλυψη της ηλεκτροφόρου σε όλο το μήκος της γραμμής. 

4. Εγκατάσταση του συστήματος παρακολούθησης και ρύθμισης κυκλοφορίας των 

συρμών (ATS), το οποίο συμπεριλαμβάνει σύστημα οπτικής πληροφόρησης των 

επιβατών στις αποβάθρες.  

5. Διατήρηση υφιστάμενων συστημάτων και εγκατάσταση πρόσθετης σηματοδότησης και 

αλλαγών κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

Το έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ αφορά στο σύνολο των παραπάνω 

εργασιών που κατασκευάζονται στα υποτμήματα της γραμμής μεταξύ των ακόλουθων 

χιλιομετρικών θέσεων (χ.θ.): 2+402 - 5+350, 5+843 - 6+370, 8+700 - 14+000, 15+100 - 

15+389, 15+389 - 16+105 (κάθοδος - μονή γραμμή), 16+105 - 18+400, 20+700 - 

22+400, 22+400 - 23+900, (κάθοδος - μονή γραμμή), 23+900 - 25+675.  

Το έργο υλοποιείται με τα κάτωθι υποέργα: 
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1. Ανακαίνιση υποδομής - επιδομής των γραμμών των ΗΣΑΠ και ενίσχυση της 

σήραγγας από Ομόνοια ως Μοναστηράκι, 

2. Αρχαιολογικές εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου Ανακαίνιση υποδομής-

επιδομής των γραμμών των ΗΣΑΠ. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 82.170.533 € 29.189.350 € 111.359.883 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 66.831.737 € 24.528.866 € 91.360.603 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 50.457.961 € 24.528.866 € 74.986.827 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 42.889.267 € 12.264.433  € 55.153.700 € 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου:  

Το φυσικό αντικείμενο του έργου ολοκληρώθηκε στις 27/11/2012. Έχει εκδοθεί Βεβαίωση 

Περαίωσης εργασιών. Εγκρίθηκε η τελική επιμέτρηση. Εκκρεμεί η αποπληρωμή, Οι 

επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες στις 31/12/12 ανέρχονταν σε 63.798.690 € 

(αντιστοιχούσα συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 49.797.334 €). 

Από τις 12/12/2011 η γραμμή του ΗΣΑΠ Κηφισιά - Φάληρο λειτουργεί κανονικά.  

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο
  Ανακαίνιση Υποδομής – Επιδομής και 

ενίσχυση σήραγγας    

28.02.2008  27.11.2012 

2
ο
 Αρχαιολογικές Εργασίες  (Διάρκεια 4 μήνες) 10.05.2012 10.09.2012 

 

 

3. Το νέο έργο «Κατασκευή Αμαξοστασίου της Ανθούσας», το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-

ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 216737 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 981/Φ.54/23-04-2010 Απόφαση, 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 510 ΤΣ124/Φ.94 / 19-03-2012 Απόφαση. 

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή του αμαξοστασίου Ανθούσας της 

ΟΣΥ Α.Ε. (πρώην ΕΘΕΛ). Στο αμαξοστάσιο αυτό θα σταθμεύουν και συντηρούνται 200 – 

210 δωδεκάμετρα αστικά λεωφορεία με κινητήρα συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG). 
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Το Έργο συμπεριλαμβάνει την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και τη διαμόρφωση 

του περιβάλλοντος χώρου, την προμήθεια του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού και γενικά την υλοποίηση όλων των αναγκαίων τεχνικών υποδομών για τη 

λειτουργία του αμαξοστασίου. Τα στάδια που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της 

πράξης είναι: 

α) η κατασκευή του αμαξοστασίου (Υποέργο 1) και  

β) η προμήθεια του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (Υποέργο 2). 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 9.849.544 €  9.849.544 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 8.007.759 €  8.007.759 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 8.007.759 €  8.007.759 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 6.806.595 €   6.806.595 €  

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου   

Μέχρι τις 31/12/12 οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονταν σε 

6.302.620 € (ποσό που αποτελεί εξ’ ολοκλήρου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια 

δαπάνη).    

Το κύριο υποέργο κατασκευής (υπ.1) ολοκληρώθηκε στις 06/06/2012 (Βεβαίωση 

Περαίωσης). 

Όσον αφορά το 2ο Υποέργο της προμήθειας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και 

σύμφωνα με τα στοιχεία της διακήρυξης, το αντικείμενο  αφορά σε τρεις διακριτές ομάδες 

εξοπλισμού, η προμήθεια των οποίων θα γίνει με έναν διαγωνισμό και μπορούν να 

προκύψουν έως και τρεις συμβάσεις προμήθειας ομοειδών αντικειμένων.  

Όπως προέκυψε από τη διαγωνιστική διαδικασία στις αρχές του έτους υποβλήθηκαν 

προσφορές για την κάθε μία κατηγορία χωριστά, όπως παρακάτω: 

 Κατηγορία Εξοπλισμού «Α»: Σταθερός Η/Μ εξοπλισμός Αμαξοστασίου 

 Κατηγορία Εξοπλισμού «Β»: Βοηθητικά μηχανήματα & εξοπλισμός μετρήσεων 

 Κατηγορία Εξοπλισμού «Γ»: Εργαλεία – Συσκευές συνεργείων. 

Στις 29/1/2013 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια της «Α» κατηγορίας 

εξοπλισμού ποσού 468.029 €, ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες  διενεργείται εκ νέου 

διαγωνισμός. Στο τεύχος δημοπράτησης του επαναληπτικού διαγωνισμού προστέθηκε 

μία επιπλέον κατηγορία εξοπλισμού. 
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Μετά από αίτημα του Τελικού Δικαιούχου εκδόθηκε η 1η τροποποίηση της Απόφασης 

Ένταξης (19-03-2012), η οποία περιελάμβανε την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος 

και την προσθήκη τριών (3) νέων υποέργων, που λειτουργούν υποστηρικτικά στο 

υποέργο κατασκευής (δαπάνες αρχαιολογίας, εργασίες ΟΚΩ κλπ). Ο νέος επιλέξιμος 

προϋπολογισμός της πράξης διαμορφώθηκε στα 8.007.759 €. 

Τα νέα υποέργα είναι τα εξής: 

α/α  Υ/Ε Τίτλος Υ/Ε Επιλ. Π/Υ (€) 

3 Κατασκευή υπογείου δικτύου διέλευσης καλωδίων μέσης 

τάσης 

73.648 

4 Χρήση Αρχιολόγου 7.376 

5 Κατασκευή Ηλεκτροδότησης (Ο.Κ.Ω) 48.334 

Το Υποέργο 3 ολοκληρώθηκε στις 31/12/2012, ενώ και τα άλλα δύο υποέργα (4 και 5) 

ολοκληρώθηκαν εντός του 2012. 

 

4. Το Μεγάλο έργο «ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ: επέκταση Γραμμής 3, τμήμα Χαϊδάρι – 

Πειραιάς» το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 217009 σύμφωνα με την υπ. 

αριθ. 9534/24-12-2009 Απόφαση (1η τροποποίηση με την υπ. αριθ. 5148/ 27-12-2012 

Απόφαση). Το έργο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 181 Έργων Προτεραιότητας 

του ΕΣΠΑ (Νο 79 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή νέας γραμμής στο Μετρό Αθηνών από τον 

σταθμό Χαϊδάρι έως το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή της νέας γραμμής, μήκους 

7,6 χλμ. και 6 νέων σταθμών Μετρό (Αγ. Βαρβάρα, Κορυδαλλός, Νίκαια, Μανιάτικα, 

Πειραιάς, Δημοτικό Θέατρο) καθώς και την προμήθεια νέων συρμών για την λειτουργία 

της γραμμής.  

Το έργο προγραμματίζεται να υλοποιηθεί με 1 εργολαβία κατασκευής και 5 εργολαβίες 

εγκατάστασης η/μ συστημάτων. Επίσης περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες συμβάσεις 

για προμήθεια τροχαίου υλικού, δαπάνες απαλλοτριώσεων, μετατοπίσεων δικτύων 

Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, αρχαιολογικών εργασιών κ.λ.π. 

Αναλυτικότερα τα υποέργα με τα οποία προβλέπεται να υλοποιηθεί η Πράξη είναι: 
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1. Επέκταση της Γραμμής 3, τμήμα Χαϊδάρι Πειραιάς 

2. Προμήθεια συρμών για τις επεκτάσεις του Μετρό της Αθήνας 

3. Σύστημα σηματοδότησης (ΑΤΟ) 

4. Σύστημα συλλογής κομίστρου (FC) 

5. Σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων (BACS) 

6. Σύστημα ασύρματης επικοινωνίας (TETRA) 

7. Σύστημα αυτόματης επιτήρησης συρμών (ATS) και σύστημα πληροφόρησης 

επιβατών (PIS) 

8. Απαλλοτριώσεις 

9. Έργα ΟΚΩ 

10. Τεχνικός Σύμβουλος 

11. Μελέτη επισταθμού Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά (TSA-339/08) 

 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 772.120.454 € 0 772.120.454 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 534.750.000 € 0 534.750.000 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 414.217.350 € 0 414.217.350 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 260.998.352 € 0 260.998.352 € 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Μέχρι τις 31/12/12 η συμβασιοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε 97,78 %, 

ενώ υλοποίησή του ανέρχεται σε 21,10 %. Οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ 

δαπάνες ανέρχονται σε 134.274.871,8  € (αντιστοιχούσα συγχρηματοδοτούμενη δημόσια 

δαπάνη 104.009.315,6 €).  
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Έχει υπογραφεί η βασική σύμβαση κατασκευής (Υποέργο 1) την 1/3/2012, η σύμβαση 

προμήθειας των συρμών (Υποέργο 2), όπως και επιμέρους συμβάσεις για 

ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, αυτοματισμούς (Υποέργα 3, 4, 7), οι απαλλοτριώσεις 

(Υποέργο 8), και ο τεχνικός σύμβουλος (Υποέργο 10) τα οποία αντιπροσωπεύουν το 23% 

του συνολικού π/υ της Πράξης. Οι συμβάσεις αυτές εξελίσσονται ομαλά. 

Η βασική εργολαβία κατασκευής του έργου (υπόγεια σήραγγα, Υποέργο 1), όπως και το 

σύστημα σηματοδότησης (Υποέργο 3), που αντιπροσωπεύουν το 73% της πράξης, 

συμβασιοποιήθηκαν μέσα στο έτος αφού ξεπέρασαν σημαντικά και χρονίζοντα δικαστικά 

και διοικητικά εμπόδια που εμφανίστηκαν κατά τη διαδικασία δημοπράτησής τους.  

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της βασικής σύμβασης. Ειδικότερα έχουν ολοκληρωθεί 

διερευνητικές γεωτρήσεις στη σήραγγα NATM διπλής τροχιάς, στο φρέαρ του TBM και 

στους σταθμούς Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλό και Νίκαια, ενώ είναι σε εξέλιξη στους 

σταθμούς Μανιάτικα, Πειραιά και Δημοτικό θέατρο και στα φρέατα. Σε τελική φάση 

ολοκλήρωσης οι εργασίες εργοταξιακών εγκαταστάσεων στους σταθμούς. Έχει 

ολοκληρωθεί η κατασκευή των πασσάλων και του κεφαλόδεσμου στο φρέαρ ΤΒΜ, ενώ 

είναι σε εξέλιξη η εκσκαφή και οι αρχαιολογικές εργασίες. Έχουν ολοκληρωθεί οι 

κυκλοφοριακές παρακάμψεις στους σταθμούς Αγία Βαρβάρα και Κορυδαλλό. 

 
Ομαλά εξελίσσεται η σύμβαση προμήθειας των Συρμών η οποία αναμένεται να 

ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του  2014. Μετά την 1η τροποποίηση της πράξης, στο 

Υποέργο 2 προστέθηκε η προμήθεια του συνόλου των Συρμών για τις επεκτάσεις του 

Μετρό της Αθήνας. 

Επίσης ομαλά εξελίσσονται οι συμβάσεις που αφορούν στο σύστημα σηματοδότησης, 

συλλογής κομίστρου, αυτόματης επιτήρησης συρμών και του τεχνικού συμβούλου. 

Η διαδικασία των απαλλοτριώσεων βρίσκεται σε εξέλιξη. Ήδη έχουν συντελεστεί οι 

απαλλοτριώσεις στο χώρο που θα κατασκευαστεί ο σταθμός «Μανιάτικα» και «Αγία 

Βαρβάρα», βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαλλοτριώσεις στο Σταθμό Νίκαια, τερματικό φρέαρ 

και φρέαρ Πεισιδίας, ενώ προχωράει σταδιακά η συντέλεση και για τους άλλους σταθμούς 

και φρέατα. Εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2013. 

Τα Υποέργα 5 και 6, που αφορούν στα συστήματα BACS και ΤΕΤRΑ αντίστοιχα, 

προβλέπεται να συμβασιοποιηθούν  τον 6ο του 2015. 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των κύριων συμβάσεων του έργου αποτυπώνεται στον 

ακόλουθο πίνακα: 
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Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο
   Επέκταση της Γραμμής 3, τμήμα Χαϊδάρι Πειραιάς      1/3/ /2012                      22/8/2017 

2
ο Προμήθεια Συρμών                                                 16/09/2009                 21/2/2014 

3
ο
   Σύστημα Σηματοδότησης                                         15/3/2012                        8

ος
/2018 

4
ο
     Σύστημα Συλλογής Κομίστρου                                 1/12/2009                    13/07/2015 

5
ο
       Σύστημα αυτοματισμού /ελέγχου Κτιρίων(BACS)        6

ος
 /2015                      12

ος
 /2016 

6
ο
    Σύστημα ασύρματης επικοινωνίας (TETRA)                6

ος
 /2015                      12

ος
 /2016 

7
ο
    Σύστημα ATS/ PIS                                                  26/06/2009                   2/12/2015 

 

5. Το Μεγάλο έργο «Νέα προμήθεια λεωφορείων της ΕΘΕΛ», το οποίο αποτελεί ΕΡΓΟ - 

ΓΕΦΥΡΑ μεταξύ του Γ’ ΚΠΣ (Μέτρα 4.1 του ΕΠ ΣΑΑΣ) και του ΕΣΠΑ (Άξονας ΙΑ του ΕΠ-

ΕΠ). Το σχετικό Έργο, με το φυσικό αντικείμενο προς υλοποίηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, 

εντάχθηκε στο ΕΠ–ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 217094 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 

1300/Φ.94/25-05-2010 Απόφαση η οποία τροποποιήθηκε με την 302 ΤΣ74/Φ.94/14-2-

2012 Απόφαση. Το έργο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 181 Έργων 

Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ (Νο 80 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ).   

Φυσικό αντικείμενο και πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 
 
Το φυσικό αντικείμενο του συνολικού έργου (στη Γ΄ &  Δ΄ Προγραμματική Περίοδο) 

περιλαμβάνει την προμήθεια 520 λεωφορείων, τριών (3) τύπων, της ΕΘΕΛ (ΟΣΥ ΑΕ) 

σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και αναλύεται ως εξής: 

1. Προμήθεια 100 αρθρωτών αστικά λεωφορεία 18 μ. με κινητήρα DIESEL (EURO V),  

2. Προμήθεια 220 μικρολεωφορείων με κινητήρα DIESEL (EURO IV),  

3. Προμήθεια 200 τυπικών λεωφορείων μήκους 12 μ. με κινητήρες CNG (φυσικού 

αερίου).  

Το αντικείμενο του έργου προς υλοποίηση στο ΕΣΠΑ, περιλαμβάνει: 

 την οριστική παραλαβή και αποπληρωμή των εκατό (100) αρθρωτών αστικών 

λεωφορείων 18 m με κινητήρα Diesel (EURO V) [Υποέργο 1] και των διακοσίων είκοσι 

(220) μικρολεωφορείων με κινητήρα Diesel (EURO IV) [Υποέργο 2] 

 την αγορά των διακοσίων (200) τυπικών λεωφορείων μήκους 12 μέτρων με κινητήρες 

CNG (Φυσικού Αερίου) [Υποέργο 3] 
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Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 56.828.792 € 62.204.938 € 119.033.730 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 56.828.792 € 62.204.938 € 119.033.730 € 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 56.828.792 € 62.204.938 € 119.033.730 € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 48.304.473 € 31.102.469 €  79.406.942 € 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Μέχρι τις 31/12/12 οι επιλέξιμες καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες ανέρχονται σε 

51.138.490 € (αντιστοιχεί σε ισόποση καταχωρημένη στο ΟΠΣ συγχρηματοδοτούμενη 

δημόσια δαπάνη). 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί. Τα 320 λεωφορεία με κινητήρα DIESEL 

έχουν παραληφθεί, αποπληρωθεί και τεθεί σε κυκλοφορία στις λεωφορειακές γραμμές της 

ΟΣΥ. Τα 200 λεωφορεία φυσικού αερίου βρίσκονται σε κυκλοφορία από το Μάρτιο του 2011 

και στις 27/12/2012 ολοκληρώθηκε και η διαδικασία οριστικής παραλαβής τους. Εντός του α΄ 

εξαμήνου του 2013 προγραμματίζεται και η αποπληρωμή τους. 

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Υποέργο Σύμβαση Έναρξη Λήξη 

1
ο
 100 αρθρωτά αστικά λεωφορεία 18 μ DIESEL 16.07.2008 31.12.2010 

2
ο
 220 μικρολεωφορεία DIESEL 16.07.2008 31.12.2010 

3
ο
 200 λεωφορεία 12μ CNG (φυσικού αερίου). 10.09.2009 10.12.2011 

 

6. Εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ το έργο «Κατασκευή πεζογεφυρών σε βασικούς άξονες του 

Λεκανοπεδίου Αττικής.». με κωδικό ΟΠΣ 383637 σύμφωνα με την υπ. αριθ. 3285/09-

10-2012 Απόφαση.   

Φυσικό αντικείμενο του έργου: 

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή και μελέτη πεζογεφυρών σε οδικούς άξονες 

αρμοδιότητας ΓΓΔΕ στο λεκανοπέδιο Αττικής. 

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: 

• την κατασκευή της πεζογέφυρας «Γελαδάκη» επί της Λ. Μεσογείων, στο 

ύψος των οδών Αδριανού και Αγ. Θέκλας, 
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• τη μελέτη και κατασκευή έξι (6) πεζογεφυρών στις ακόλουθες θέσεις: 

1) Θέση : Α10 - Λ. Αθηνών & Παλατάκι (μήκους περίπου 55m) 

2) Θέση : Α30 - Λ. Μεσογείων & ΙΚΑ Αγ. Παρασκευής (μήκους περίπου 30m) 

3) Θέση : Α41 - Λ. Ποσειδώνος & Καλαμακίου-Μεγίστης (μήκους περίπου 50m) 

4) Θέση : Α26 - Λ. Κηφισίας & Πανόρμου (μήκους περίπου 45m) 

5) Θέση : Α8 - Λ. Αθηνών & Σχ. Προβατά (μήκους περίπου 40m) 

6) Θέση : Α46 - Λ. Ποσειδώνος & Αφροδίτης (μήκους περίπου 60m) 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 11.000.000,00 0 11.000.000,00 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 11.000.000,00 0 11.000.000,00 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 11.000.000,00 0 11.000.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 9.349.999,99    0 9.349.999,99    

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Εντός του 1ου Εξαμήνου του 2013 θα συμβασιοποιηθεί η κατασκευής της  πεζογέφυρας 

«Γελαδάκη».  

 

 Δείκτες παρακολούθησης 

Η πρόοδος στην υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας παρακολουθείται με βάση δείκτες 

Εκροών και Αποτελέσματος. Σε ότι αφορά στους Δείκτες Εκροών του εγκεκριμένου ΕΠ-ΕΠ, 

για τον Άξονα προβλέπεται: α) η κατασκευή ΜΕΤΡΟ με συνολικό μήκος γραμμής 8,2 

χιλιόμετρα β) εργασίες κατασκευών / αναβάθμισης γραμμών του ΗΣΑΠ & του προαστιακού 

σιδηροδρόμου Αττικής σε μήκος 10 km  και γ) η ανανέωση του στόλου των ΜΜΜ στην Αττική 

κατά 20%.  

Όσον αφορά τους Δείκτες Αποτελέσματος προβλέπεται τα έργα του Άξονα: 

 να εξυπηρετήσουν (παρέχοντας πρόσβαση σε ΜΜΜ) πρόσθετο πληθυσμό 514.000 

κατοίκων (δείκτης του ΕΠ-ΕΠ),  

 να συντομεύσουν το χρόνο διαδρομής Αθήνα - Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 

σε 15 min (δείκτης του ΕΠ-ΕΠ), 

 να δημιουργήσουν 10.728 ανθρωποέτη εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους.   

Έως 31/12/2012 -με βάση τα εξαμηνιαία δελτία προόδου των ενταγμένων στον Άξονα 

έργων- έχουν δοθεί σε χρήση / κυκλοφορία 15,7 χλμ γραμμής Προαστιακού σιδηρόδρομου, 
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και έχει επιτευχθεί ανανέωση στόλου ΜΜΜ κατά 20%. Τέλος έχουν δημιουργηθεί 2.202,56 

(ισοδύναμα) ανθρωποέτη εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησης των σχετικών έργων. Τα 

παραπάνω στοιχεία αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ

Επίτευξη 0 0 0 0 0 21,6

Στόχος 29,8 29,8

Αφετηρία 21,6 21,6

Επίτευξη 0 0 0 0 15,7 70,7

Στόχος 65 65

Αφετηρία 55 55

Επίτευξη 0 0 0 0 20 20

Στόχος 20 20

Αφετηρία 0 0

Επίτευξη 0 0 0 0 2,9 2,9

Στόχος 0

Αφετηρία 0 0

Επίτευξη 0 0 0 0 0 0

Στόχος 514.000 514.000

Αφετηρία 0 0

Επίτευξη 0 0 0 0 0 45

Στόχος 30 30

Αφετηρία 45 45

Επίτευξη 0 0 0 0 2.202,56 2.202,56

Στόχος

Αφετηρία 0 0

18 Κατασκευή και αποπεράτωση 

σιδηροδρόμων εντός ΤΕΝ

Μήκος γραμμών μέσων μαζικής 

ματαφοράς σταθερής τροχιάς 

(ΜΕΤΡΟ) 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

501 Θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης της πράξης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ CORE

22 Επιπρόσθετος πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα 

αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΑ'

2119 Χρόνος διαδρομής ΜΜΜ σταθερής 

τροχιάς: Προαστιακός: Αθήνα - Α/Δ

2010

2013

Μήκος γραμμών μέσων μαζικής 

ματαφοράς σταθερής τροχιάς 

(ΗΣΑΠ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ) 

Ανανέωση στόλου ΜΜΜ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΕΚΡΟΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2007

 

4.12 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΒ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Π/Υ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 36.511.765 €) 

 Επίτευξη στόχων και ανάλυση προόδου του άξονα  

Στον Άξονα Προτεραιότητας ΙΒ προβλέπεται η υλοποίηση παρεμβάσεων για :  

 την εφαρμογή συστημάτων τηλεματικής, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την 

ηλεκτρονική διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας. 

 τη βελτίωση της διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας, τη βελτίωση της ασφάλειας 

της ναυσιπλοΐας, την περιβαλλοντική διαχείριση των λιμένων και την προστασία του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος από την ρύπανση. 

 τη βελτίωση της διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, τη βελτίωση της 

διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας με την εγκατάσταση ειδικών συστημάτων 

ελέγχου της αεροναυτιλίας, και γενικά για τη βελτίωση της ασφάλειας του συστήματος 

μαζικών μεταφορών. 

Α. Το τμήμα του Π/Υ του Άξονα ύψους 30,63 εκατ. € συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας 

Δαπάνης, το οποίο διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ εξειδικεύτηκε στις θεματικές 

προτεραιότητες 53 «πρόληψη κινδύνων» και «Τεχνολογίες πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών», προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές προσκλήσεις με Δυνητικούς 
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Δικαιούχους τη Δ/νση Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3) της ΓΓΔΕ, την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ 

Α.Ε. και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.  

Β. Το τμήμα του Άξονα ύψους 18,82 εκατ. € συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης, το 

οποίο διαχειρίζεται η ΕΔΑ Μεταφορών, εξειδικεύτηκε στη θεματική προτεραιότητα 53 

«Πρόληψη Κινδύνων», προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές προσκλήσεις με Δυνητικούς 

Δικαιούχους το (πρώην) ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, την ΥΠΑ, τη ΣΤΑΣΥ Α.Ε., την ΟΣΥ Α.Ε, τον 

ΟΑΣΑ, την ΟΣΕ Α.Ε. και τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Πατρέων και Ηρακλείου Κρήτης. 

Σε συνέχεια των παραπάνω προσκλήσεων, υπεβλήθησαν προτάσεις από τους δυνητικούς 

δικαιούχους, και κατόπιν θετικής αξιολόγησης από την ΕΥΔ / ΕΠ-ΕΠ και την ΕΔΑΜ έχουν 

ενταχθεί στο ΕΠ-ΕΠ τα ακόλουθα έργα: 

ΚΘΠ MIS ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΕΝΤΑΞΗ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ)  ΕΝΤΑΞΗ (ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)  ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ)  ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)  ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

277741
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ
4.500.000,00           4.500.000,00           -                           -                           -                           -                           

355603

Προσομοιωτές εκπαίδευσης και ειδικός 

εξοπλισμός για την αντιμετώπιση ατυχημάτων 

μεταφορών.

1.800.000,00           1.800.000,00           -                           -                           -                           -                           

375927

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα 

συλλογής και διαχείρισης δεδομένων 

τροχαίων ατυχημάτων και επιβολής ποινών 

σε θέματα οδικής κυκλοφορίας μέσω 

φορητών συσκευών, καθώς και 

φωτογραφικών ραντάρ του Υπουργείου 

Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη

4.690.088,40           4.690.088,40           -                           -                           -                           -                           

Σύνολο ΚΘΠ 11 10.990.088,40         10.990.088,40         -                           -                           -                           -                           

217175

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ (ΕΟ 16) , 

ΤΜΗΜΑ : ΘΕΡΜΗ – ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ

32.000.000,00         32.000.000,00         17.928.590,00         17.928.590,00         845.254,41              845.254,41              

350471

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

4.713.492,28           4.713.492,28           4.713.492,28           4.713.492,28           4.713.492,28           4.713.492,28           

379386

Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί ελέγχου ταχύτητας 

σε επικίνδυνες θέσεις του εθνικού οδικού 

δικτύου : Προμήθεια, εγκατάσταση και 

συντήρηση των ηλεκτρονικών μηχανισμών 

ελέγχου ταχύτητας

12.122.099,18         12.122.099,18         11.789.042,72         11.789.042,72         6.657.990,25           6.657.990,25           

383469

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΙΣ 

ΟΔΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ 

ΣΤΡΑΤΟΥ

550.000,00              550.000,00              -                           -                           -                           -                           

Σύνολο ΚΘΠ 53 49.385.591,46         49.385.591,46         34.431.125,00         34.431.125,00         12.216.736,94         12.216.736,94         

60.375.679,86         60.375.679,86         34.431.125,00         34.431.125,00         12.216.736,94         12.216.736,94         ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ

11

53

   

1. Το νέο έργο «Εκσυγχρονισμός φαρικού δικτύου ελληνικών θαλασσών», το οποίο 

εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 277741 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2088/07-05-

2010 Απόφαση.   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων χαλύβδινων πλωτών 

φωτοσημαντήρων του φαρικού δικτύου της χώρας, με φωτοσημαντήρες νέας 

τεχνολογίας, το οποίο θα υλοποιηθεί με ένα υποέργο προμήθειας. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 4.500.000,00  4.500.000,00 
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 4.500.000,00  4.500.000,00 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 4.500.000,00  4.500.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 3,824,999.96  3,824,999.96 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου   

Για το έργο/υποέργο προμήθειας βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία. 

 

2. Το νέο έργο «Προσομοιωτές εκπαίδευσης και ειδικός εξοπλισμός για την 

αντιμετώπιση ατυχημάτων μεταφορών» το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό 

ΟΠΣ 355603 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 3207/20-09-2011 Απόφαση.   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια: 

- ενός (1) αυτοκινούμενου εξομοιωτή συνθηκών πυρκαγιάς,  

- δύο (2) εξομοιωτών οδήγησης φορτηγών οχημάτων και  

- εκατό (100) θερμικών καμερών χειρός, 

με στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πυροσβεστικών – διασωστικών 

επεμβάσεων, η οποία δεν εξαρτάται μόνο από την επάρκεια κατάλληλων και αξιόπιστων 

μέσων επέμβασης που είναι επιχειρησιακά διαθέσιμα για τις ανάγκες των 

Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, αλλά και από το βαθμό εκπαίδευσης του ανθρώπινου 

δυναμικού τους. 

Η πράξη θα υλοποιηθεί με τρία (3) υποέργα προμηθειών. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 1.800.000,00  1.800.000,00 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 1.800.000,00  1.800.000,00 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 1.800.000,00  1.800.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 1.529.999,99  1.529.999,99 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου   

Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία για όλα τα υποέργα προμηθειών. 
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3. Το νέο έργο «Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα συλλογής και διαχείρισης 

δεδομένων τροχαίων ατυχημάτων και επιβολής ποινών σε θέματα οδικής 

κυκλοφορίας μέσω φορητών συσκευών, καθώς και φωτογραφικών ραντάρ του 

Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη», το οποίο εντάχθηκε στο 

ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 375927 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 3269-31/08/2012Απόφαση.   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση ενός 

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος συλλογής και διαχείρισης δεδομένων 

τροχαίων ατυχημάτων και επιβολής ποινών σε θέματα οδικής κυκλοφορίας μέσω 

φορητών συσκευών καθώς και φωτογραφικών ραντάρ του Φορέα «Ελληνική Αστυνομία» 

του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, το οποίο θα αποτελείται 

από τα ακόλουθα υποσυστήματα: 

 Υποσύστημα συλλογής, διαχείρισης και αξιοποίησης δεδομένων τροχαίων 

ατυχημάτων για τις διευθύνσεις τροχαίας με χρήση φορητών συσκευών. 

 Υποσύστημα αστυνόμευσης και επιβολής ποινών σε θέματα οδικής κυκλοφορίας με 

χρήση φορητών συσκευών και 

 Υποσύστημα Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών στο οποίο θα αποθηκεύονται 

όλες οι παραπάνω πληροφορίες. 

Η πράξη αυτή αφορά συστήματα που θα εγκατασταθούν σε Περιφέρειες Μεταβατικής 

Στήριξης (Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Αττική). 

Επίσης περιλαμβάνεται η προμήθεια εξοπλισμού για την επάνδρωση του κεντρικού 

συστήματος, η αγορά του απαιτούμενου software, η εγκατάσταση και η 

παραμετροποίηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος καθώς και η 

απαραίτητη εκπαίδευση διαχειριστών για την ομαλή λειτουργία του κεντρικού 

συστήματος. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 4.690.088,40     4.690.088,40    

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 4.690.088,40     4.690.088,40    

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 4.690.088,40     4.690.088,40    
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 3.986.575,11     3.986.575,11    

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Το έργο/υποέργο προμηθειών είναι σε φάση σύνταξης των τευχών δημοπράτησης. 

4. Το νέο έργο «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα 

Θεσσαλονίκη – Πολύγυρος (ΕΟ 16), Τμήμα: Θέρμη, όρια Νομού Θεσσαλονίκης» το 

οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 217175 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 

7378/01-10-2009 Απόφαση καθώς και την τροποποίηση 5668/ 27-12-2010.   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι οι απαιτούμενες εργασίες για την βελτίωση του επιπέδου 

οδικής ασφάλειας της υφιστάμενης Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκη – Πολύγυρος 

(Χαλκιδική). Το συνολικό φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει εργασίες βελτίωσης στο τμήμα 

Θέρμη του Νομού Θεσσαλονίκης έως την Γαλάτιστα του Νομού Χαλκιδικής, επί μήκους 

20,4 χλμ.  

Οι παρεμβάσεις αφορούν στη διαπλάτυνση κατά τμήματα της οδού, στην πλήρη 

αναμόρφωση 12 ισόπεδων κόμβων, στην οργάνωση της κυκλοφορίας των πεζών με 

κατασκευή πεζοδρομίων και έργων αποχέτευσης της οδού και στην αναβάθμιση και 

αντικατάσταση του εξοπλισμού της οδού όπως διαγράμμιση, πινακίδες σήμανσης, 

ανακλαστήρες οδοστρώματος, γραμμική οριοσήμανση, στηθαία ασφαλείας, φωτεινή 

σηματοδότηση, οδοφωτισμός κ.λ.π.  

Το έργο υλοποιείται με 1 εργολαβία κατασκευής. Επίσης περιλαμβάνει όλες τις λοιπές 

απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής 

Ωφέλειας, αρχαιολογικές εργασίες κ.λ.π. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 40.965.750,00 - 40.965.750,00 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 32.000.000,00 - 32.000.000,00 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 32.000.000,00 - 32.000.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 27.200.000,00 - 27.200.000,00 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου   

Παρουσιάστηκε καθυστέρηση στη συμβασιοποίηση, λόγω παραίτησης του 1ου μειοδότη 

και του 2ου μειοδότη από την εκτέλεση του έργου. Η σύμβαση τελικά υπογράφηκε στις 

2/8/2012 και οι εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν 
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αδειοδοτήσεις των απαραίτητων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, μελέτες εφαρμογής σε 

επιλεγμένες θέσεις και κατασκευή υδραυλικών διατάξεων απορροής ομβρίων. 

 

5. Το νέο έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ», το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 350471 

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 960-ΤΣ222/Φ.95/ 25-05-2012 Απόφαση.  

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση 100 ακτινοσκοπικών συσκευών 

ελέγχου αποσκευών σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας των ευρωπαϊκών κανονισμών 

(2320/2002, 622/2003, 781/2005). Οι συσκευές είναι εφοδιασμένες με λογισμικό TIP 

(THREAT IMAGE PROJECTION). Οι συσκευές ανιχνεύουν εκρηκτικά και άλλα 

επικίνδυνα αντικείμενα και διαχωρίζουν τα υλικά ανάλογα με τη σύσταση (ΟΡΓΑΝΙΚΑ -

ΑΝΟΡΓΑΝΑ). Οι συσκευές αντικαθιστούν παλαιότερες που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις 

των ευρωπαϊκών κανονισμών ή συμπληρώνουν τον εξοπλισμό των αεροδρομίων. Η 

σημερινή κατανομή των ανωτέρω συστημάτων έχει καταγράφει ως ακολούθως: 

α) 92 συσκευές στα 23 ακόλουθα αεροδρόμια: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΡΟΔΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 

ΚΕΡΚΥΡΑ, ΚΩΣ, ΛΗΜΝΟΣ, ΧΑΝΙΑ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΣΑΜΟΣ, ΚΑΒΑΛΑ, ΧΙΟΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ, 

ΣΚΙΑΘΟΣ, ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΜΗΛΟΣ, Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ, ΑΚΤΙΟ, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ, 

ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΑΡΑΞΟΣ, ΚΑΣΟΣ, ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ 

β) 2 συσκευές που τοποθετήθηκαν αργότερα σε 2 αεροδρόμια: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΚΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

γ) 1 συσκευή στο κέντρο ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων & εφαρμογών της ΥΠΑ 

δ) 5 συσκευές στα ΛΕΚ (κεντρικές αποθήκες) είτε ως εφεδρεία των εγκατεστημένων, είτε 

για μεταφορά και τοποθέτηση σε αερολιμένες μόλις ολοκληρωθούν έργα που βρίσκονται 

σε εξέλιξη. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 4.839.335        4.839.335       

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 4.713.492       4.713.492      

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 4.713.492        4.713.492     

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 4.006.468    4.006.468   

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 
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Το αντικείμενο της Πράξης έχει υλοποιηθεί πλήρως και εκκρεμεί η έκδοση Απόφασης 

Ολοκλήρωσης της Πράξης.  

 

6. Το νέο έργο «Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί ελέγχου ταχύτητας σε επικίνδυνες θέσεις 

του εθνικού οδικού δικτύου : Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των 

ηλεκτρονικών μηχανισμών ελέγχου ταχύτητας», το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με 

κωδικό ΟΠΣ 379386 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2366/15-06-2012 Απόφαση.   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Μηχανισμών Ελέγχου Ταχύτητας, για 

την καταγραφή και φωτογράφηση των οχημάτων που παραβιάζουν το όριο ταχύτητας. 

Αναλυτικά στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται: 

 οι εργασίες κατασκευής της υποδομής για την εγκατάσταση των μηχανισμών σε 311 

επιλεγμένα σημεία του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Χώρας, 

 η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξήντα εννέα (69) μηχανισμών 

ανίχνευσης και καταγραφής παραβίασης ορίου ταχύτητας οχημάτων, τα οποία θα 

εναλλάσσονται σε διάφορες θέσεις ανά έδρα τροχαίας, 

 η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στις υπόλοιπες (242) θέσεις, 

μηχανισμού ανίχνευσης παραβίασης ορίου ταχύτητας οχημάτων που ενεργοποιεί το 

φλας όταν κάποιο όχημα υπερβαίνει το όριο ταχύτητας, 

 η προμήθεια Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Εκτυπωτή και Λογισμικού για την 

επάνδρωση πενήντα (50) κέντρων ελέγχων στις έδρες των τμημάτων της Τροχαίας 

προκειμένου να πραγματοποιείται η συλλογή των δεδομένων και η επεξεργασία τους 

καθώς επίσης και 

 ένας εξυπηρετητής (server) με το απαραίτητο λογισμικό, τοποθετημένος στο κέντρο 

διοίκησης της Τροχαίας Αθηνών, όπου θα συλλέγεται το σύνολο των στοιχείων από 

τα επιμέρους κέντρα ελέγχου και θα εξάγονται στατιστικά στοιχεία. 

Στο έργο επίσης περιλαμβάνονται και οι αναγκαίες εργασίες δικτύων Οργανισμών Κοινής 

Ωφέλειας. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 12.122.099,18        12.122.099,18       

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 12.122.099,18        12.122.099,18       
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ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 12.122.099,18        12.122.099,18       

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 10.303.784,22     10.303.784,22    

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 

Η σύμβαση είχε υπογραφεί ήδη από το 2008, το έργο είχε σταματήσει, ενώ μετά την 

ένταξη του στο ΕΣΠΑ τον Ιούνιο του 2012, οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν και 

εκτελούνται κανονικά με πρόβλεψη για ολοκλήρωση μέχρι τέλος του έτους. 

 

Μέχρι 31-12-2012, από το σύνολο των 311 θέσεων είχε κατασκευασθεί  η υποδομή για 

την εγκατάσταση των ηλεκτρονικών μηχανισμών ελέγχου ταχύτητας σε  266 θέσεις, είχε 

ολοκληρωθεί το σύνολο της προμήθειας των ηλεκτρονικών μηχανισμών (69 μηχανισμοί 

ανίχνευσης και καταγραφής και 242 μηχανισμοί ανίχνευσης) καθώς και του εξοπλισμού 

των 50 κέντρων ελέγχων  

Επίσης είχαν παραληφθεί διοικητικά από την Τροχαία  19 θέσεις, και  έχουν 

πραγματοποιηθεί διακριβώσεις ηλεκτρονικών μηχανισμών σε 110 ακόμα θέσεις (real και 

dummy). 

Ποσοστό υλοποίησης έργου 55,00%. 

 

7. Το νέο έργο «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ 

ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ», το οποίο εντάχθηκε στο ΕΠ-ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ 383469 

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1987/Φ.82 / 23-11-2012 Απόφαση.   

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Σκοπός του έργου, είναι η εφαρμογή - υλοποίηση νέων Ειδικών Λωρίδων Λεωφορείων 

(Ε.Λ.Λ.), στη Θεσ/κη στις οδούς Γ. Παπανδρέου, Αγγελάκη, Αλ. Παπαναστασίου και στη 

λεωφόρο Στρατού. 

Οικονομικά Στοιχεία Έργου  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ Γ’ ΚΠΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 550.000  550.000 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 550.000  550.000 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 550.000  550.000 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 467.500   467.500  

 

Πρόοδος στην υλοποίηση του έργου 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012  ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 

 

 

- 186 - 

Το έργο προβλέπεται να συμβασιοποιηθεί εντός του Ιουνίου 2013 και να ολοκληρωθεί 

στις 31-10-2013 (διάρκεια: 4,5 μήνες).  

 

 Δείκτες παρακολούθησης 

Τα ενταγμένα στον Άξονα έργα αναμένεται να δημιουργήσουν 538,05 (ισοδύναμα) 

ανθρωποέτη εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους και 20 ισοδύναμα ανθρωποέτη 

εργασίας κατά τη λειτουργία τους.  

Έως 31/12/2012 -με βάση τα εξαμηνιαία δελτία προόδου των ενταγμένων στον Άξονα 

έργων- έχουν δημιουργηθεί 77 (ισοδύναμα) ανθρωποέτη εργασίας κατά τη διάρκεια 

υλοποίησής τους. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ

Επίτευξη 0 0 0 0 0 0

Στόχος

Αφετηρία 0 0

Επίτευξη 0 0 0 0 77,00 77,00

Στόχος

Αφετηρία 0 0

501 Θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης της πράξης

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΒ'

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1 Νέες θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται κατά τη 

λειτουργία της πράξης
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4.13  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΓ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΩΝ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ (Π/Υ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 22.383.369 €) 

 Επίτευξη στόχων και ανάλυση προόδου του άξονα  

Ο Άξονα προτεραιότητας αφορά την τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής του τμήματος του 

Ε.Π.-Ε.Π που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και εξασφαλίζει τους πόρους, τα μέσα 

και το κατάλληλα ειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό για την επιτυχή ωρίμανση των 

διαδικασιών υλοποίησης των δράσεων και των διαδικασιών παρακολούθησης, διαχείρισης, 

ελέγχου και αξιολόγησης του Προγράμματος.  

Η ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ διαχειρίζεται ποσό συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 

ύψους 20.030.428 € το οποίο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό αφορά τις θεματικές 

προτεραιότητες 85 «Προετοιμασία εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση» (7.361.016 

€) και 86 «Αξιολόγηση και μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία» (12.669.412 €). 

Το τμήμα του Π/Υ του Άξονα που έχει εκχωρηθεί στην ΕΔΑ Μεταφορών αντιστοιχεί σε 

συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 2.352.941 €.  Το αντικείμενο της 

εκχώρησης εξειδικεύτηκε ισόποσα στη θεματική προτεραιότητα 85 - «Προετοιμασία 

εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση» και τη θεματική προτεραιότητα 86 - 

«Αξιολόγηση και μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία».  

Αναλυτικότερα η χρήση της Τεχνικής Βοήθειας τόσο του Άξονα Προτεραιότητας ΣΤ (ΕΤΠΑ) 

όσο και του Άξονα Προτεραιότητας ΙΓ (Ταμείο Συνοχής) παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 6.2 

«Τεχνική Βοήθεια».  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠ-ΕΠ  

 

Σήμερα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» 

περιλαμβάνονται 29 Μεγάλα Έργα κατά την έννοια του Άρθρου 39 του Κανονισμού 

1083/2006, δηλαδή έργα με προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 50 εκατ. €, για τα οποία 

υποβάλλονται στην ΕΕ αιτήσεις (ΑΕΧΕ) και εκδίδεται ειδική για το καθένα απόφαση της 

Επιτροπής. Η έγκαιρη υποβολή τους παρακολουθείται από την Task Force και αποτελεί 

στόχο του Μνημονίου. Αναλυτική αναφορά για τον προγραμματισμό υποβολής των ΑΕΧΕ 

γίνεται στην συνέχεια στο Κεφάλαιο 5. 

Παράλληλα το Σεπτέμβριο του 2011, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελληνικής 

Κυβέρνησης με την Task Force και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συναποφασίστηκε κατάλογος 

με τα 181 σημαντικότερα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ, τα οποία ονοματίστηκαν 

«Έργα Προτεραιότητας», προκειμένου αυτά να παρακολουθούνται συστηματικά ως προς 

την υλοποίησή τους και τα αναμενόμενα αποτελέσματά τους.  

Τα κριτήρια επιλογής αυτών των έργων ήταν η συμβολή τους στη περιφερειακή ανάπτυξη και 

απασχόληση, το ειδικό βάρος τους στο αντίστοιχο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η ωριμότητα, 

και η απόδοσή τους σε σχέση με τους όρους του μνημονίου.  

Στο πλαίσιο αυτό, 25 Έργα του ΕΠ-ΕΠ (εκ των οποίων τα 24 είναι Μεγάλα Έργα) 

συνολικού Π/Υ 4.343 εκατ. €., έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο των Έργων 

Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ. Τα έργα αυτά αποτελούν το 38% του συνολικού Π/Υ των 181 

Έργων Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ και αφορούν σε έργα υποδομών που - λόγω της 

σημαντικότητας τους - έχουν περιληφθεί στον προαναφερόμενο Κατάλογο.  

Ακολουθεί Πίνακας με όλα τα Μεγάλα έργα και τα ΄Εργα Προτεραιότητας του ΕΠ/ΕΠ.  

Πρόκειται για 29 έργα συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 4.730 εκατ.€. 

Τα 19 εξ αυτών είναι διαχειριστικής αρμοδιότητας της ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ και τα υπόλοιπα 10 της 

ΕΔΑ Μεταφορών. 
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1 6 33

Σύμβαση Παραχώρησης Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – 

Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτ/μου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – 

Πύργος – Τσακώνα

ΕΥΔΕ/ΜΚ-ΕΠΠ 421.501.427

2 4 34

Σύμβαση Παραχώρησης Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – 

Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτ/μου  Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και 

κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη

ΕΥΔΕ/ΜΚ-ΕΠΠ 286.401.590

3 42 35
Σύμβαση Παραχώρησης Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – 

Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου (Ε65)
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 456.945.969

4 43 37
Σύμβαση Παραχώρησης Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – 

Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Μαλιακός – Κλειδί
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 162.120.466

5 44 36

Σύμβαση Παραχώρησης Αποπεράτωση Οδικών Υποδομών Αυτοκινητόδρομου: 

Ιόνια Οδός μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ (Α/Κ Μεταμόρφωσης) – Μαλιακός (Σκάρφεια) 

και Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι – Χαλκίδα (ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ)

ΕΥΔΕ/ΜΚ-ΕΠΑ&ΙΟ 183.970.114

6 35 50
Ολοκλήρωση κάθετου άξονα Εγνατίας οδού: Κομοτηνή – Νυμφαία – 

Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 68.649.773

7 14 61
Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού Θεσσαλονίκη (Δερβένι) – Σέρρες – Προμαχών, 

Ολοκλήρωση Τμημάτων Λαχανάς – Α/Κ Χριστού & Κ. Αμπέλα – Α/Κ Πετριτσίου
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 161.736.118

8 62 62
Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού “Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή” Τμήμα: 

“Κορομηλιά – Κρυσταλλοπηγή”
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 131.901.159

9 61 63
Κάθετος Άξονας 50 Εγνατίας Οδού “Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκη” Τμήμα: “Φλώρινα 

– Νίκη”
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 69.000.000

10 37 68
Ολοκλήρωση του τμήματος Αγ. Βαρβάρα – Αγ. Δέκα (Καστέλλι) του κάθετου 

οδικού άξονα Ηράκλειο – Μεσσαρά (ΝΟΑΚ)
Δ/ΝΣΗ Δ1 102.273.321

11 38 69
Ολοκλήρωση της κατασκευής και αναβάθμισης του Βόρειου Οδικού Άξονα 

Κρήτης (ΒΟΑΚ)
Δ/ΝΣΗ Δ1 72.222.120

12 59 - Β.Ο.Α.Κ Τμήμα Γούρνες - Χερσόνησος Δ/ΝΣΗ Δ1 77.770.000

13 60 -
Αναβάθμιση και βελτίωση του οδικού τμήματος Πάνορμος - Εξάντης του Βόρειου 

Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο Ν. Ρεθύμνου
Δ/ΝΣΗ Δ1 74.500.000

14 36 70 Ολοκλήρωση Σύνδεσης του Αυτ/μου ΠΑΘΕ με το Λιμάνι και την πόλη της Πάτρας ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ 85.877.311

15 15 71
Κατασκευή Οδικής Σύνδεσης της Περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά – 

Νότου
ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ 212.832.896

Ολοκλήρωση ΠΑΘΕ Τμήμα: Αρχή Α.Κ. Αγ. Μαρίνας Στυλίδας – Α.Κ. Ραχών 43.965.425

Ολοκλήρωση ΠΑΘΕ Τμήμα: Νέα Κοίτη Σπερχειού - Τέλος Α/Κ Ροδίτσας 59.500.000

17 63 -
Εργασίες Αποκατάστασης Προβληματικών Τμημάτων της Ε.Ο. Τριπόλεως – 

Καλαμάτας στο Τμήμα «Παραδείσια – Τσακώνα»
Δ/ΝΣΗ Δ1 48.044.982

18 40 87 Νέος Λιμένας Πατρών 3α Τμήμα Α’ Φάσης ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ 38.336.615

19
αποσύρθηκε (π. 

39)
88 Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γ1΄ φάση ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ 30.882.586

20 45 79 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ: Επέκταση Γραμμής 3, τμήμα Χαϊδάρι – Πειραιάς ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 414.217.350

3.202.649.222

1 3 95
Αποπεράτωση ηλεκτροκίνησης διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα ΣΚΑ-

Κιάτο 
ΕΡΓΟΣΕ 27.084.540

2 28 96

Κατασκευή νέας διπλής σιδ/κής γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας στο τμήμα 

Ροδοδάφνη – Ρίο και κατασκευή συστήματος ηλεκτροκίνησης στο τμήμα Κιάτο- 

Ροδοδάφνη

ΕΡΓΟΣΕ 429.356.400

3 5 97
Ολοκλήρωση νέας διπλής σιδηρογραμμικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων 

Τιθορέας – Λιανοκλαδίου – Δομοκού
ΕΡΓΟΣΕ 510.434.817

4 2 98 Αποπεράτωση προαστιακού σιδηροδρόμου Αττικής, τμήμα: ΣΚΑ-Τρεις Γέφυρες ΕΡΓΟΣΕ 76.845.290

5 29 99

Ολοκλήρωση σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-

Θεσσαλονίκη (πλην Τιθορέα - Δομοκός) καθώς και στα τμήματα Θεσσαλονίκη - 

Πολύκαστρο και Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας

ΕΡΓΟΣΕ 48.085.311

6 70 100
Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Διακοπτό - 

Ροδοδάφνη
ΕΡΓΟΣΕ 134.884.895

7 11 77
Ανακαίνιση υποδομής - επιδομής των γραμμών του ΗΣΑΠ και ενίσχυση της 

σήραγγας από Ομόνοια ως Μοναστηράκι

ΣΤΑΣΥ ΑΕ 

(ΠΡΩΗΝ ΗΣΑΠ)
50.457.961

8 12 80 Νέα προμήθεια λεωφορείων ΕΘΕΛ 
ΟΣΥ

 (ΠΡΩΗΝ ΕΘΕΛ)
56.828.792

9 10 94 Ολοκλήρωση αναβάθμισης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” 
ΕΥΔΕ Α/Δ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑΔΑΣ
110.228.202

10 30 -

Επέκταση Κτιρίου Αεροσταθμού, Λοιπές Βοηθητικές Εγκαταστάσεις και 

Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου στον Κρατικό Αερολιμένα Χανίων "Ι. 

ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ"

ΕΥΔΕ Α/Δ

ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
83.858.861

1.528.065.070

4.730.714.291

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ/ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π. "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ"

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΤ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Β.  ΛΙΜΑΝΙΑ

Γ.  ΜΕΤΡΟ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣA/A

Α/Α

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

181 ΕΡΓΩΝ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Α/Α

 ΠΙΝΑΚΑ 

64 ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜ

ΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΙΙ.  ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ι. ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ

Δ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ

Ε. ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Α. ΟΔΙΚΑ

Συμβάσεις Παραχώρησης

Δημόσια Έργα

ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

16 41 -
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5.1 ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΕΧΕ  

Σύμφωνα με την αρχική έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της 

Προσπελασιμότητας» τον Οκτώβριο του 2007, η οποία συνοδευόταν από ενδεικτικό 

κατάλογο Μεγάλων Έργων του Προγράμματος, το σύνολο των προβλεπόμενων Μεγάλων 

Έργων ανερχόταν σε 41 εκ των οποίων τα 22 αφορούσαν σε συνεχιζόμενα από την 

προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο και τα 19 αφορούσαν σε νέα έργα.  

Ο ανωτέρω κατάλογος των Μεγάλων Έργων τροποποιήθηκε σταδιακά λαμβάνοντας υπόψη 

την ολοκλήρωση ορισμένων έργων εντός της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου, την 

μεταφορά έργων σε άλλα επιχειρησιακά προγράμματα, την ωρίμανση των προτεινόμενων 

νέων έργων καθώς και την διαθεσιμότητα των πόρων του προγράμματος. 

Σήμερα στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται 29 Μεγάλα Έργα με συνολικό 

συγχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό 4.730 εκατ. €. Εξ αυτών τα 20 είναι συνεχιζόμενα 

από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και τα 9 είναι νέα έργα. 

Όσον αφορά στην πρόοδο υποβολής των αιτήσεων Μεγάλων Έργων προς την Ε.Ε., έως 

σήμερα  έχουν  υποβληθεί 17 αιτήσεις εκ των οποίων: 

 11 έχουν ήδη εγκριθεί,  

 για 2 που αφορούν αυτοκινητοδρόμους που υλοποιούνται με συμβάσεις παραχώρησης 

έχουν διακοπεί προσωρινά –«παγώσει»- οι διαδικασίες εξέτασης των φακέλων από την 

Ε.Ε., εν αναμονή της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων του Ελληνικού Δημοσίου 

με τα εμπλεκόμενα μέρη (Παραχωρησιούχους και Δανείστριες Τράπεζες) 

 1 έχει υποβληθεί πρόσφατα, έχει γίνει αποδεκτή και ο φάκελος εξετάζεται από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε.  

Αναλυτική παρουσίαση της προόδου υποβολής των αιτήσεων Μεγάλων Έργων και του 

χρονικού προγραμματισμού  παρατίθεται στον κατωτέρω Πίνακα: 

 

 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012  ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 

 

 

- 191 - 

Ενημέρωση 04-06-2013

Α)  ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ (ΟΔΙΚΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΑ, ΜΕΤΡΟ)

Α/Α

α/α 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

181 ΕΡΓΩΝ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ

ΗΤΑΣ

α/α 

ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΕΡΓΟΥ

CCI

ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙ

ΟΤΗΤΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ / ΝΕΟ 2010 2011 2012 2013 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α.1. ΕΡΓΑ ΜΕ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΕΧΕ

1 34 4 2010GR161PR008 A

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ 

– ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

– ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ – 

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ 

ΛΕΥΚΤΡΟ - ΣΠΑΡΤΗ»

Πελοποννήσου Σ 10/11/2010
Έχει εγκριθεί από την Ε.Ε.

Απόφαση C(2012)4101/13-06-12

2 33 6 2010GR161PR007 A

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΔΙΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ – 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ – 

ΤΣΑΚΩΝΑ

Πελοποννήσου, Δυτικής 

Ελλάδας
Σ

26/11/2010*

(Σε αναστολή)

Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ

(Επανυποβολή) 

Eπεστράφη για διόρθωση από την Ε.Ε στις  07-

11-11. Οι διαδικασίες έχουν προσωρινά 

σταματήσει μέχρι την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας των διαπραγματεύσεων για την 

επανέναρξη της Σ.Π. Προβλέπεται 

επανυποβολή της αίτησης το Β' τρίμηνο του 

2013.

3 61 14 2010GR161PR017 Ζ

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

(ΔΕΡΒΕΝΙ) – ΣΕΡΡΕΣ – ΠΡΟΜΑΧΩΝ: 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΑΣ – Α/Κ ΧΡΙΣΤΟΥ 

& Κ. ΑΜΠΕΛΑ – Α/Κ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ

Κεντρικής Μακεδονίας Σ 31/1/2011
Έχει εγκριθεί από την Ε.Ε.

Απόφαση C(2011)3785/07-06-11

4 71 15 2011GR161PR001 A

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ 

ΜΕ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ - 

ΝΟΤΟΥ

 Δυτικής Ελλάδας Ν 31/3/2011
Έχει εγκριθεί από την Ε.Ε.

Απόφαση C(2012)3492/01-06-12

88 39 2011GR161PR003 Γ ΛΙΜΑΝΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Γ1' ΦΑΣΗ Ηπείρου Ν 26/5/2011

Για το εν λόγω έργο έγινε αίτημα "διακοπής" 

από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ λόγω μείωσης του π/υ η 

οποία σύμφωνα με την κοινοποίηση μέσω της 

sfc πραγματοποιήθηκε στις 11-10-2012 

5 36 44 2011GR161PR005 Ζ

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΔΙΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ: 

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΕ ΑΘΗΝΑ (Α/Κ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ) - ΜΑΛΙΑΚΟΣ 

(ΣΚΑΡΦΕΙΑ) ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΘΕ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ - 

ΧΑΛΚΙΔΑ

Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου Σ
19/9/2011**

(Σε αναστολή)

Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ

(Επανυποβολή) 

Eπεστράφη για διόρθωση από την Ε.Ε στις 03-

11-11. Οι διαδικασίες έχουν προσωρινά 

σταματήσει μέχρι την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας των διαπραγματεύσεων για την 

επανέναρξη της Σ.Π. Προβλέπεται 

επανυποβολή της αίτησης το Β' τρίμηνο του 

2013.

6 50 35 2012GR161PR001 A

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΘΕΤΟΥ ΆΞΟΝΑ 

ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗ – 

ΝΥΜΦΑΙΑ – ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ 

ΣΥΝΟΡΑ

Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης Σ 23/4/2012
Έχει εγκριθεί από την Ε.Ε Απόφαση

C(2012)6876/08-10-12 

7 63 61 2011GR161PR009 Ζ

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 

«ΚΟΖΑΝΗ – ΦΛΩΡΙΝΑ – ΝΙΚΗ» 

ΤΜΗΜΑ: ΦΛΩΡΙΝΑ – ΝΙΚΗ

Δυτ. Μακεδονία Ν 4/7/2012
Έχει εγκριθεί από την Ε.Ε Απόφαση

C(2012)6879/08-10-12

8 62 62 2011GR161PR010 Ζ

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 

«ΣΙΑΤΙΣΤΑ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ»: 

ΤΜΗΜΑ «ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ – 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ»

Δυτ. Μακεδονία Ν 23/7/2012
Έχει εγκριθεί από την Ε.Ε Απόφαση

C(2012)7078/04-10-12 

9 - 63 2012GR161PR004 Α

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ – ΤΣΑΚΩΝΑ

Πελοπόννησος Ν 28/9/2012
Έχει εγκριθεί από την Ε.Ε Απόφαση

C(2013)744/28-02-13 

10 70 36 2012GR161PR011 A

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ ΜΕ ΤΟ 

ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

 Δυτικής Ελλάδας Σ 10/12/2012

Η αίτηση εστάλη στην Ε.Ε στις 10-12-12 και 

έγινε αποδεκτή στις 13-12-12. Η αίτηση 

επεστράφη την 01-02-13 για διευκρινήσεις οι 

οποίες δόθηκαν στις 09-04-13 .Μέσω SFC 

κοινοποιήθηκε ότι είναι έτοιμο για απόφαση

11 68 37 2012GR161PR010 A

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ AΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ-AΓ. ΔΕΚΑ 

(ΚΑΣΤΕΛΛΙ) (Χ.Θ. 22+170 – Χ.Θ. 

37+900) ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΑΞΟΝΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΜΕΣΣΑΡΑ ΣΤΟ Ν. 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Κρήτη Σ 10/12/2012

Η αίτηση εστάλη στην Ε.Ε στις 10-12-12. Στη 

συνέχεια ζητήθηκαν διευκρινήσεις για το έργο 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και απαντήθηκαν 

στις 28-02-13 και 10-04-13.Μέσω SFC 

κοινοποιήθηκε ότι είναι έτοιμο για απόφαση

Α.2. ΕΡΓΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΕΧΕ ΤΟ 2012-2013

12 69 38 A

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ)

Κρήτη Σ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ Υπάρχει ΑΚΟ

13 37 43 Ζ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

–ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ - 

ΚΛΕΙΔΙ»

Θεσσαλία - Κεντρ. 

Μακεδονία
Σ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των 

διαπραγματεύσεων για την επανέναρξη της 

Σ.Π.

14 35 42 Ζ

ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  (E65)

Στερεά Ελλαδα - Θεσσαλία - 

Δυτ. Μακεδονία
Σ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των 

διαπραγματεύσεων για την επανέναρξη της 

Σ.Π.

15 87 40 Γ ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΤΡΑΣ Δυτικής Ελλάδας Σ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 
Μετά την επικαιροποίηση της μελέτης Κ-Ω. 

Υποβολή φακέλου  Κρατικής Ενίσχυσης

16 - 41 Ζ

ΠΑΘΕ, ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ 

ΑΥΤΟΚ/ΜΟΥ ΣΚΑΡΦΕΙΑ – ΛΑΜΙΑ - 

ΡΑΧΕΣ

Στερεά Ελλάδα Σ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ Μετά την επικαιροποίηση της μελέτης Κ-Ω

17 - 59 Ζ ΓΟΥΡΝΕΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ Κρήτη Ν Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ Υπάρχει ΑΚΟ

18 79 45 IΑ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΑΪΔΑΡΙ-

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Αττική Ν Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 

Μετά την οριστικοποίηση του 

χρονοδιαγράμματος (phasing) και την 

επικαιροποίηση της μελέτης Κ-Ω

19 - 60 Ζ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ 

ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΣ - 

ΕΞΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΆΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Κρήτη Ν Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ Μετά την επικαιροποίηση της μελέτης Κ-Ω

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠ-ΕΠ  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
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Β)  ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) 

Α/Α

α/α 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

181 ΕΡΓΩΝ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ

ΗΤΑΣ

α/α 

ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΕΡΓΟΥ

CCI

ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙ

ΟΤΗΤΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ / ΝΕΟ 2010 2011 2012 2013 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Β.1. ΕΡΓΑ ΜΕ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΕΧΕ

1 95 3 2010GR161PR010 Η

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ 

ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ 

ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΑ - ΚΙΑΤΟ

Αττική, Πελοπόννησος Σ 27/10/2010
Έχει εγκριθεί από την Ε.Ε.

Απόφαση Ε(2011) 1969/01-04-11

2 98 2 2010GR161PR003 IA

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: 

ΣΚΑ - ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ

Αττική Σ 4/11/2010
Έχει εγκριθεί από την Ε.Ε.

Απόφαση Ε(2011) 2400/08-04-11

3 97 5 2010GR161PR011 Η

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑΣ – 

ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ - ΔΟΜΟΚΟΥ

Στερεά Ελλάδα Σ 23/11/2010
Έχει εγκριθεί από την Ε.Ε.

Απόφαση Ε(2011) 6071/22-08-11

4 77 11 2010GR161PR015 IA
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 (ΗΣΑΠ):  

ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ 
Αττική Σ 1/12/2010

Έχει εγκριθεί από την Ε.Ε.

Απόφαση C(2012) 1625/22-03-12

5 80 12 2010GR161PR012 IA

ΝΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

ΕΘΕΛ (ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΟΛΟΥ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΟΑΣΑ)

Αττική Σ 11/1/2011
Έχει εγκριθεί από την Ε.Ε.

Απόφαση C(2012) 695/20-02-12

6 - 30 2012GR161PR009 Δ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΧΑΝΙΩΝ
Κρήτη Ν 2/11/2012

Έχει εγκριθεί από την Ε.Ε.

Απόφαση C(2013) 2054/10-04-13

7 94 10 2010GR161PR013 Ι

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 

Κεντρικής Μακεδονίας Σ 20/12/2012
Έχει εγκριθεί από την Ε.Ε.

Απόφαση C(2013) 1889/03-04-13

Β.2. ΕΡΓΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΕΧΕ ΤΟ 2012-2013

8 99 29 H

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΓΚ/ΣΗΣ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, 

ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΑΞΟΝΑ  ΠΑΘΕ/Π

Διαπεριφερειακό Σ  B' ΤΡΙΜΗΝΟ 

Σχέδιο της ΑΕΧΕ εστάλη ηλεκτρονικά την 

1/2/2013 στην  DG Regio για σχολιασμό, πριν 

την επίσημη υποβολή στην SFC 

9 100 70 Β

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

ΔΙΑΚΟΦΤΟΥ -ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ

Δ. Ελλάδος

Σ 

(Συνεχιζόμενο από το 

Ταμ.Συνοχής 2000-2006)

Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 

Αναμένεται άμεσα η υπογραφή σύμβασης για 

την εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας και 

Ανάλυσης Κόστους –Οφέλους της 

Σιδηροδρομικής Σύνδεσης Αθήνας – Πάτρας 

καθώς και της Σιδηροδρομικής Πρόσβασης 

στην πόλη και το Λιμάνι της Πάτρας. Με το 

πέρας της μελέτης θα είναι δυνατή η σύνταξη 

της ΑΕΧΕ.

10 96 28 Β

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

ΑΘΗΝΑΣ (ΣΚΑ) – ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΟ 

ΤΜΗΜΑ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ – ΡΙΟ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΚΙΑΤΟ- ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ

Δ. Ελλάδος Ν Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 

Αναμένεται  η υπογραφή σύμβασης για την 

εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας και Ανάλυσης 

Κόστους –Οφέλους της Σιδηροδρομικής 

Σύνδεσης Αθήνας – Πάτρας καθώς και της 

Σιδηροδρομικής Πρόσβασης στην πόλη και το 

Λιμάνι της Πάτρας. Με το πέρας της μελέτης θα 

είναι δυνατή η σύνταξη της ΑΕΧΕ  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΛΟΙΠΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

6.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ, 

ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΑΡΘΡΟ 16 ΚΑΝ. 1083/2006) 

Σύμφωνα και με την απαίτηση του ‘Άρθρου 16 του Γενικού Κανονισμού  1083/2006,  τα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου θα πρέπει να 

διασφαλίζουν την προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης 

εξαιτίας της φυλής, της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας, των πεποιθήσεων, της ηλικίας 

ή του γενετήσιου προσανατολισμού, και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. 

Αυτό εξασφαλίζεται στο επίπεδο του προγραμματισμού μέσω της διαμόρφωσης των στόχων 

και του σχεδιασμού υλοποίησης, ενώ στο επίπεδο της εφαρμογής οι αρχές αυτές 

διασφαλίζονται μέσω των κριτηρίων αξιολόγησης για την ένταξη των πράξεων στο 

Πρόγραμμα και μέσω των διοικητικών διαδικασιών των αρμόδιων φορέων υλοποίησης. 

Τέλος,  στο  επίπεδο  της  παρακολούθησης  και  της  αξιολόγησης  του  Προγράμματος,  τα 

ποσοτικά   και   ποιοτικά   αποτελέσματα   αξιολόγησης   των   δράσεων   παράγονται   από 

διαδικασίες που λαμβάνουν υπόψη τους τις αρχές της μη διάκρισης και της ισότητας των 

φύλων. 

Το ΕΠ-ΕΠ είναι, εν γένει, ουδέτερο ως προς τις αρχές της ισότητας μεταξύ ανδρών και 

γυναικών και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της 

θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού.  

Όσον αφορά στα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), η διευκόλυνση της δυνατότητας πρόσβασής 

τους στα μέσα μεταφοράς και μετακίνησής τους στους σταθμούς των μεταφορικών δικτύων, 

αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις η οποία θα πρέπει να τηρείται σε όλες τις 

φάσεις υλοποίησης του Προγράμματος και η τήρησή της διασφαλίζεται μέσω των κριτηρίων 

ένταξης πράξεων στο ΕΠ και των προδιαγραφών κατασκευής των έργων (π.χ. στα μέσα 

σταθερής τροχιάς), όπου συμπεριλαμβάνονται οι απαιτήσεις για τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης των ευπαθών ομάδων πληθυσμού με κινητικά προβλήματα ή δυσκολίες. Κατά 

την υλοποίηση του ΕΠ-ΕΠ, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου οι δράσεις 

του να ενσωματώνουν τις ανωτέρω διαστάσεις όπου απαιτείται.  

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του 2009 πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις μεταξύ 

εκπροσώπων της ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ, της ΕΔΑΜ και της αρμόδιας υπηρεσίας (Ειδική Υπηρεσία 

Θεσμικής Υποστήριξης - ΕΥΘΥ) του ΥΠΟΙΑΝ, για την διαμόρφωση της εξειδίκευσης του 
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κριτηρίου αξιολόγησης Γ4 «Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των 

ατόμων με αναπηρία» και την εφαρμογή του κριτηρίου για συγχρηματοδοτούμενα από το 

ΕΠ-ΕΠ έργα υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε την 

προτεινόμενη από την ΕΥΘΥ τροποποίηση (απόφαση έγκρισης με α.π. 8125 / 3-2-2010) και 

το κριτήριο Γ4 εξειδικεύτηκε τελικά με την ενσωμάτωση και των σχετικών παρατηρήσεων της 

Ε.Σ.ΑμεΑ.  

Κατά τα έτη 2011 και 2012 δεν διεκπεραιώθηκαν περαιτέρω ενέργειες και επαφές για τα 

θέματα της προσβασιμότητας των ΑμεΑ και της ισότητας των δύο φύλων. 

6.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

Σε ότι αφορά στη χρήση της Τεχνικής Βοήθειας και ειδικότερα την φυσική και οικονομική 

πρόοδο των δράσεων των θεματικών προτεραιοτήτων 85 και 86 των Αξόνων 

Προτεραιότητας ΣΤ και ΙΓ αρμοδιότητας της Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ε.Π. υλοποιήθηκαν τα εξής:  

 Συντάχθηκε από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ σε συνεργασία με την ΕΔΑ Μεταφορών, το 

Πρόγραμμα της Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του ΕΠ-ΕΠ για το έτος 2012, 

το οποίο υποβλήθηκε για έγκριση στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (νυν 

Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας).  Το Πρόγραμμα Τεχνικής 

Υποστήριξης εγκρίθηκε στις 04/05/2012 ( αρ. πρωτ. 20654/ΕΥΣΣΑΑΠ1099/04-05-

2012) και περιλαμβάνει την έγκριση προϋπολογισμού ανά κατηγορία ενέργειας για 

δράσεις μέχρι το 2015. 

 Μέσα στο 2012 μία (1) πρόσκληση (πρόσκληση 17, 3η τροποποίηση) τροποποιήθηκε 

από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ (Μονάδα Α2) για τον άξονα ΙΓ’ (αρ. πρωτ.: οικ.4871/13-12-2012) 

Η συνολική εικόνα των έργων από την αρχή του προγράμματος έως 31/12/2012 έχει 

ως εξής:  

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΩΣ 
31/12/2012 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ 

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ  
(ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ €) 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΩΣ 
31/12/2012 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤ’   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ ΕΤΠΑ 350.000,00 20.498,10 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, 
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ κ.α.) ΤΗΣ ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ - ΕΤΠΑ 

839.780,00  667.094,30 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ ΕΤΠΑ 242.000,00  6.026,78  

Υποστηρικτικές υπηρεσίες- Τεχνικοί σύμβουλοι της 
Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας (Δ.Μ.Ε.Ο.) για την 
ωρίμανση , έλεγχο και έγκριση των μελετών των έργων της 
ΕΣΠΑ Προγραμματικής Περιόδου, αρμοδιότητάς της. 

2.187.287,50  582.896,26  
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Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης των Υπηρεσιών που 
υλοποιούν το έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης 

123.123,00  123.123,00 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
(ΜΕΒΟΑ) ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

3.500.000  190.735,00  

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ1 ΤΟΥ Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ. 

713.400,00  0,00  

Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο τμήμα 
του αυτ/μου Αμαλιάδα-Πύργος-Τσακώνα εντός των ορίων του 
δήμου Ζαχάρως. 

104.550,00 0 

Επικαιροποίηση Μελέτης Κόστους-Οφέλους και συμπλήρωση 
ΑΕΧΕ για το έργο : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 

30.000 0 

Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης της Υπηρεσίας για την 
προετοιμασία της προκήρυξης εκτέλεσης του υπολειπόμενου 
τμήματος της διαλυθείσας εργολαβίας «Λιμένας Καβάλας-
Επέκταση Κρηπιδωμάτων, Βορείου Τμήματος Δυτικού Τομέα, 
Νέου Λιμένα Καβάλας. 

18.450,00 
 

0 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΓ’   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 

384.700,00  73.984,60 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 380.990,00  152.867,31  

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, 
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ κ.α.) ΤΗΣ ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ – ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

2.362.290,00  1.071.249,86 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ON-GOING ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 

1.000.000,00  93.684,18  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 

8.000.000,00  0,00  

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ 

1.124.693,55  536.735,97  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 
(ΚΟΣΤΟΥΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
''ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΑΜΙΑ-ΙΤΕΑ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ (ΚΑΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ'' 

76.260,00  16.629,6  

Επικαιροποίηση Μελέτης Κόστους – Οφέλους για το έργο: 
«Σύμβαση Παραχώρησης , Μελέτη – Κατασκευή – 
Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση 
του αυτοκινητόδρομου ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ από Αντίρριο μέχρι 
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) – Μαλιακός 

30.750,00  17.220,00  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ OMC/TENTEC ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΑ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 
ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΔΕΔ-Μ), ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

49.200  49.200 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
(ΜΕΒΟΑ)ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΤΩΝ ΠΕΡΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

3.850.000  95.360  

Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εγνατίας Οδός Α.Ε. 95.000 43000  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

35.400  35400  

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠ-ΕΠ 

80.000,00  0,00  
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Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού 2.464.228 0,00  

Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔΕ 
Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ για την κάλυψη Ειδικών 
Διαχειριστικών Απαιτήσεων των έργων του ΕΠ-ΕΠ 

80.000,00  0,00  

Τεχνική Υποστήριξη της "Εγνατία Οδός Α.Ε." στην εκπόνηση 
οικονομοτεχνικής μελέτης σκοπιμότητας για την κατασκευή του 
έργου "Κάθετος Άξονας της Εγνατίας οδού “A/K Κλειδίου - Α/Κ 
Αξιού – Εύζωνοι”" 

30.000  14984,4 

Σύνταξη Προσωρινών Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 
(ΠΕΤΕΠ) και αντίστοιχων Άρθρων Αναλυτικών Τιμολογίων 
Εργασιών Δημόσιων Έργων 

2.899.850,00  0,00  

Τεχνική Υποστήριξη της "Εγνατία Οδός Α.Ε." στην εκπόνηση 
μελετών κόστους-oφέλους για την αναβάθμιση της Εσωτερικής 
Περιφερειακής Θεσσαλονίκης 

60.000 0 

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την αναβάθμιση 
του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης έργων της ΕΟΑΕ 
για να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ 

122.400 0 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ «ΣΚΑΡΦΕΙΑ - ΛΑΜΙΑ - 
ΡΑΧΕΣ» 

35.000 0 

Τεχνική Υποστήριξη της "Εγνατία Οδός Α.Ε." για την 
επικαιροποίηση οικονομοτεχνικής μελέτης σκοπιμότητας της 
κατασκευής του Λιμένα Χίου 

15.000 0 

Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών κόστους - 
οφέλους των έργων Μετρό. 

90.000 0 

Υποστήριξη της λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της 
Προσπελασιμότητας 2007-2013» και της Ενδιάμεσης 
Διαχειριστικής Αρχής Μεταφορών 

14.088.000,00 10.496.382,86 

Μελέτες βελτίωσης οδικού άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο (κατά 
τμήματα) 

9.873.773,22 3.748.065,29 

Τεχνική υποστήριξη της ΔΜΕΟ για τη διερεύνηση της 
εφικτότητας - σκοπιμότητας της υπογειοποίησης των οδών 
Ομηρίδου Σκυλίτση και Αλιπέδου 

147.600 0 

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤ, ΙΓ  55.483.726 18.035.137,51 

 

Στο πλαίσιο της εκχώρησης Π/Υ των Αξόνων ΣΤ και ΙΓ στην ΕΔΑ Μεταφορών για πράξεις 

Τεχνικής Υποστήριξης (Βοήθειας), εκδόθηκε το Μάιο 2010 από τη Μονάδα Α 

Προγραμματισμού και Αξιολόγησης της Υπηρεσίας, η εσωτερική «Πρόσκληση για υποβολή 

προτάσεων στους Άξονες Προτεραιότητας ΣΤ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Αξόνων 

Προτεραιότητας ΕΤΠΑ» και ΙΓ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Αξόνων Προτεραιότητας 

Ταμείου Συνοχής» με αριθμό πρωτ. ΥΣ1160/12-05-2010, προς τη Μονάδα Δ, Οργάνωσης 

και Υποστήριξης. Οι πόροι που αντιστοιχούν στη σχετική Πρόσκληση αφορούν συνολική 

συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 4.660.882 €.  

Το Δεκέμβριο εκδόθηκε επιπλέον η Πρόσκληση με αριθμό πρωτ. 2077/Φ.93/ 06-12-2012 

που αφορά Π/Υ συγχρ/νης ΔΔ ύψους 45.000 €, προς την ΕΡΓΟΣΕ. 

Στο πλαίσιο της αρχικής Πρόσκλησης εντάχθηκαν μέχρι 31/12/2012, στους Άξονες ΣΤ και ΙΓ 

τα τριάντα τρία (33) έργα που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με συνολικό Π/Υ 

2.740.628 € (σε συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη). 
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Μέχρι 31/12/12 τα σχετικά έργα παρουσίασαν δαπάνες που ανέρχονται συνολικά σε 

1.216.222 € (βλ. ανάλυση στον ανωτέρω πίνακα) ή ποσοστό 44,38% του συνολικού Π/Υ των 

ενταγμένων έργων: 

 222.951 € για τα έργα του Άξονα ΣΤ (Τεχνικής Υποστήριξης Αξόνων ΕΤΠΑ) 

 993.271 € για τα έργα του Άξονα ΙΓ (Τεχνικής Υποστήριξης Αξόνων Ταμείου 

Συνοχής). 
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Τα ενταγμένα στους Άξονες Προτεραιότητας ΣΤ’ και ΙΓ’ έργα αναμένεται να δημιουργήσουν 

518,32 (ισοδύναμα) ανθρωποέτη εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους και 1,74 

ισοδύναμα ανθρωποέτη εργασίας κατά τη λειτουργία τους.  

Έως 31/12/2012 - με βάση τα εξαμηνιαία δελτία προόδου των ενταγμένων στους Άξονες 

έργων - έχουν δημιουργηθεί 82,52 (ισοδύναμα) ανθρωποέτη εργασίας κατά τη διάρκεια 

υλοποίησής τους και 1,74 (ισοδύναμα) ανθρωποέτη εργασίας κατά τη λειτουργία τους. Τα 

στοιχεία αυτά αποτυπώνονται στους Πίνακες που ακολουθούν. 

 Δείκτες παρακολούθησης 

Τα ενταγμένα στους Άξονες Προτεραιότητας ΣΤ’ και ΙΓ’ έργα αναμένεται να δημιουργήσουν 

518,32 (ισοδύναμα) ανθρωποέτη εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους και 1,74 

ισοδύναμα ανθρωποέτη εργασίας κατά τη λειτουργία τους.  

Έως 31/12/2012 -με βάση τα εξαμηνιαία δελτία προόδου των ενταγμένων στον Άξονα 

έργων- έχουν δημιουργηθεί 82,52 (ισοδύναμα) ανθρωποέτη εργασίας κατά τη διάρκεια 

υλοποίησής τους και 1,74 (ισοδύναμα) ανθρωποέτη εργασίας κατά τη λειτουργία τους. Τα 

στοιχεία αυτά αποτυπώνονται στους Πίνακες που ακολουθούν. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ

Επίτευξη 0 0 0 0 0 0

Στόχος

Αφετηρία 0 0

Επίτευξη 0 0 0 0 10,20 10,20

Στόχος

Αφετηρία 0 0

501 Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά 

τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤ'

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1 Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται 

κατά τη λειτουργία της πράξης

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ

Επίτευξη 0 0 0 0 1,74 1,74

Στόχος

Αφετηρία 0 0

Επίτευξη 0 0 0 0 72,32 72,32

Στόχος

Αφετηρία 0 0

501 Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται 

κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 

πράξης

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΓ'

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1 Νέες θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της 

πράξης

 

 

6.3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

6.3.1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει το σχετικό Επικοινωνιακό Σχέδιο του ΕΠ-ΕΠ. Έχει 

ξεκινήσει η Β’ Φάση (από τις τρεις) αυτού, η οποία μεταξύ άλλων δίνει έμφαση στην 

αξιοποίηση όλων των ΜΜΕ και στην απόκτηση γνώσης για το περιεχόμενο και την εξέλιξη 

του Ε.Π.-Ε.Π. προκειμένου να γίνει ευρύτερα γνωστό στους πολίτες 

Εντός του 2012, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του επικοινωνιακού 

σχεδίου μειώθηκε σε 3 εκ.€ σύμφωνα με τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού (βλ. 

σχετικά σημείο 5.3.5 παρακάτω). 
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6.3.2 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

Στο πλαίσιο των ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας του Προγράμματος, και 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Επικοινωνιακό Σχέδιο του ΕΠ-ΕΠ, η Διαχειριστική Αρχή 

έχει ξεκινήσει ήδη από το έτος 2010 την επίσημη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου της 

ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.epep.gr.  

Η ιστοσελίδα του ΕΠ-ΕΠ, ενημερώθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2012 αναλυτικά με το 

πλήρες υλικό των Προσκλήσεων για υποβολή των σχετικών αιτήσεων χρηματοδότησης 

πράξεων από το ΕΠ-ΕΠ, τις σχετικές Αποφάσεις Ένταξης και τις τροποποιήσεις αυτών, 

καθώς και τις υποχρεώσεις των Δικαιούχων.  

Τα πλήρη κείμενα των Προσκλήσεων αναρτήθηκαν το 2012 και στην ιστοσελίδα 

www.espa.gr του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων καθώς επίσης και ο κατάλογος των Δικαιούχων του Προγράμματος. Η ενημέρωση 

του καταλόγου των Δικαιούχων στην εν λόγω ιστοσελίδα πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 

2012, ημερομηνία που συμπίπτει με την υποβολή των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό 

ετήσιων εκθέσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, και αφορά έργα/πράξεις που έχουν 

εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση έως το τέλος του αμέσως προηγούμενου έτους. 

Αντιστοίχως, ο εν λόγω Κατάλογος Δικαιούχων ενημερώνεται στην ιστοσελίδα της 

Διαχειριστικής Αρχής οσάκις πραγματοποιείται μία νέα ένταξη στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα. 

Η ιστοσελίδα του ΕΠ-ΕΠ προσφέρει πληροφόρηση, ως οφείλει, σύμφωνα με το άρθρο 7 

παρ. 2 σημείο δ’ του Κανονισμού 1828/2006 της 8ης Δεκεμβρίου 2006 «Καθορισμός των 

γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και το 

Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.)» σχετικά με τον Πίνακα των Δικαιούχων του Προγράμματος, τα έργα 

των οποίων έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το 

Ταμείο Συνοχής της ΕΕ, τους τίτλους των έργων/πράξεων, καθώς και το ποσό της συνολικής 

δημόσιας δαπάνης και της επιλέξιμης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δημόσιας δαπάνης 

κάθε έργου.  

Η ιστοσελίδα ενημερώθηκε το έτος 2012 για όλες τις εξελίξεις επί του Ευρωπαϊκού και 

Εθνικού θεσμικού πλαισίου. Πρόβαλε φωτογραφικό υλικό των έργων που είναι ενταγμένα 

στο Πρόγραμμα και λειτουργούσε Μηχανή Αναζήτησης συνδυαστικών δεδομένων. Η 

ιστοσελίδα εξελίσσεται γενικότερα ώστε να περιλάβει μελλοντικά παραδείγματα καλής 

πρακτικής, σημαντικές εκδηλώσεις της ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ, ενημερωτικά φυλλάδια κ.α. σχετικά με το 

ΕΠ-ΕΠ. 

http://www.espa.gr/
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Σχετικά με την αποτελεσματικότητα του διαδικτυακού τόπου της Διαχειριστικής Αρχής και 

τους δείκτες παρακολούθησης αυτής, παρατίθενται τα παρακάτω στοιχεία επισκεψιμότητας 

του site για το έτος 2012 (πηγή ΜΟΔ Α.Ε.). 

 

www.epep.gr Περίοδος 1/1/2012 έως 31/12/2012 

Visits ( επισκέψεις) 50.870 

Unique Visitors (Mοναδικοί επισκέπτες) 5.400 

Επισκέψεις σελίδων (Page Views) 470.071 

Μ.Ο. επισκέψεις σελίδων 1.960,5 

Μ.Ο. Χρόνου Παραμονής στο site 00:13:56 

 

Πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση τους Προσπελασιμότητας» είναι 

διαθέσιμες και μέσω του δικτυακού τόπου της ΕΑΣ/ΕΥΣΣΑΑΠ του Υπ. Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων., (www.espa.gr) που 

προαναφέρθηκε, ο οποίος αποτελεί μία πύλη συγκεντρωμένης πληροφόρησης για όλα τα 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και απευθύνεται σε δικαιούχους, δυνητικούς 

δικαιούχους και ευρύ κοινό. 

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου infoespa@mnec.gr λειτουργεί ως ηλεκτρονικό 

γραφείο εξυπηρέτησης (helpdesk) για κάθε ενδιαφερόμενο που ζητά πληροφορίες για όλα τα 

ΕΠ του ΕΣΠΑ (μεταξύ των οποίων και το ΕΠ-ΕΠ).  

Επιπλέον, στην ιστοσελίδα www.saas.gr της ΕΔΑ Μεταφορών, η οποία είναι διασυνδεδεμένη 

με την ιστοσελίδα του ΕΠ-ΕΠ, υπάρχει και ενημερώνεται διαρκώς ειδική ενότητα για το 

ΕΣΠΑ, που περιέχει αναλυτικά στοιχεία για τα προγραμματικά κείμενα, το ισχύον κανονιστικό 

πλαίσιο, τις εκδοθείσες Προσκλήσεις, τα κριτήρια ένταξης των πράξεων, τις αποφάσεις 

ένταξης πράξεων, κατάλογο Δικαιούχων πράξεων κλπ., στο πλαίσιο της αντίστοιχης 

εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης πράξεων του ΕΠ «Ενίσχυση της 

Προσπελασιμότητας».΄ 

Τέλος, η Διαχειριστική Αρχή ενημερώνει διαρκώς ως οφείλει, τον επίσημο διαδικτυακό τόπο 

του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

www.anaptyxi.gov.gr, με στοιχεία που αφορούν στην υλοποίηση των έργων που 

υλοποιούνται από το ΕΠ-ΕΠ. Ο εν λόγω ιστότοπος,  παρέχει αναλυτική πληροφόρηση για 

την πορεία υλοποίησης των έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με 

στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη διάχυση της πληροφόρησης. 

 

http://www.epep.gr/
http://www.espa.gr/
mailto:infoespa@mnec.gr
http://www.saas.gr/
http://www.anaptyxi.gov.gr/


ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012  ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 

 

 

- 201 - 

 

6.3.3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡΧΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 

Μετά από σχετική διαβούλευση με ευθύνη της ΕΑΣ/ΕΥΣΣΑΑΠ, η οποία έχει την ευθύνη για 

τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση του πλαισίου αρχών δημοσιότητας και 

πληροφόρησης για το ΕΣΠΑ εκδόθηκε Οδηγός Επικοινωνίας ο οποίος και διαβιβάστηκε με 

ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής και της ΕΔΑ Μεταφορών σε όλους τους Δικαιούχους και 

Δυνητικούς Δικαιούχους του Προγράμματος σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να 

συνεισφέρει στην προσπάθεια για μία ενιαία ταυτότητα σε όλες τις δράσεις που 

συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής του ΕΣΠΑ 2007-

2013 και να διευκολυνθούν στην εφαρμογή των κανόνων δημοσιότητας..  

Το περιεχόμενο του Οδηγού περιλαμβάνει την κωδικοποίηση των υποχρεώσεων των 

Διαχειριστικών Αρχών, των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών, των Ενδιάμεσων Φορέων 

Διαχείρισης και  των Δικαιούχων των έργων ως προς την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα 

του ΕΣΠΑ και τις προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας κοινής εικόνας και ταυτότητας των ΕΠ 

και των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής στην Ελλάδα. 

 

6.3.4   ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης των έργων του ΕΣΠΑ, 

σε διαρκή βάση παρακολουθούνται από την ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ και την ΕΔΑ Μεταφορών, οι 

ενέργειες δημοσιότητας από τους Δικαιούχους στο πλαίσιο των εκτελούμενων έργων (π.χ. 

τοποθέτηση πινακίδων κλπ), ώστε να είναι σύμφωνες με τις αντίστοιχες κανονιστικές 

απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την Απόφαση Ένταξης κάθε έργου και 

το συνημμένο σε αυτή Σύμφωνο Αποδοχής Όρων που υπογράφει ο Δικαιούχος. 

Στο πλαίσιο αυτό η Διαχειριστική Αρχή και η ΕΔΑ Μεταφορών με σχετικά έγγραφά τους καθ’ 

όλη την διάρκεια του 2012 έδωσαν οδηγίες σε όλους τους Δικαιούχους και Δυνητικούς 

Δικαιούχους του Προγράμματος και απαντούσαν σε ερωτήματά τους, σχετικά με την 

υποχρέωση ανάρτησης πινακίδων και αναμνηστικών πλακών των έργων που 

συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.  

Πιο συγκεκριμένα και ενδεικτικά με τα έγγραφά της: 579/23-2-2012 προς την ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ ΑΕ,   1243/29-3-2012 προς την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, 3356/17-9-2012 προς την 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, 4293/14-11-2012 προς την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., διαβίβασε 

υποδείγματα Πινακίδων έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ  και από το Ταμείο 
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Συνοχής, και διαμόρφωσε σε συνεργασία με τους Τελικούς Δικαιούχους τις πινακίδες 

των έργων αρμοδιότητάς τους, έτσι ώστε αυτές να πληρούν τους όρους και τις 

προϋποθέσεις των Κοινοτικών Κανονισμών. 

Επίσης, κατά το 2012 και σε άτυπη επικοινωνία, μέσω e-mail, με ενδιαφερόμενους Τελικούς 

Δικαιούχους και Δυνητικούς Δικαιούχους του Προγράμματος (ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ, 

ΕΥΔΕ/ΜΚΚ/ΕΠΑ&ΙΟ, ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ, Δ3 της ΓΓΔΕ κ.α.)  έδωσε σχετικές επιμέρους οδηγίες 

για τις πινακίδες των έργων αρμοδιότητάς τους. Μετά και την εφαρμογή του συστήματος 

διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001, η επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους καταγράφεται 

και παρακολουθείται μέσω σχετικού Πίνακα Excel. 

Επιπλέον, με αφορμή διευκρινίσεις που ζήτησε η Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης 

του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,  με το υπ. 

αριθμ. 23716/ΕΥΘΥ515/24-5-2012 έγγραφό της σχετικά με θέματα κανόνων δημοσιότητας 

για τα συνεχιζόμενα και τα μεταφερόμενα έργα από το Γ’ ΚΠΣ στο ΕΣΠΑ, η Διαχειριστική 

Αρχή απέστειλε σχετικό έγγραφο με κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν στην τήρηση 

των κανόνων δημοσιότητας αποκλειστικά για τα συνεχιζόμενα έργα από το Γ’ ΚΠΣ 

στο ΕΣΠΑ. (αριθμ. πρωτ. οικ. 3190/10-8-2012). Επίσης, για την τήρηση των κανόνων 

δημοσιότητας των συνεχιζόμενων έργων, αντίστοιχο έγγραφο απέστειλε και η ΕΔΑΜ 

(1570/Φ.72/14-09-2012).  

Τέλος, έλαβαν χώρα επιμέρους συναντήσεις με Τελικούς Δικαιούχους του Προγράμματος 

στα γραφεία της ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ με στόχο την ενημέρωσή τους για τις υποχρεώσεις 

πληροφόρησης και δημοσιότητας.  

Αντίστοιχα, η ΕΔΑ Μεταφορών συνέχισε και εντός 2012 να παρέχει κατευθύνσεις και οδηγίες 

στους Δικαιούχους των πράξεων αρμοδιότητάς της, σε σχέση με την ανάγκη τήρησης των 

απαιτήσεων δημοσιότητας και πληροφόρησης για τα έργα του ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό 

υπάρχει συνεχής έγγραφη και προφορική επικοινωνία με τους Δικαιούχους, η διαχείριση της 

οποίας γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις γραπτές Διαδικασίες του Συστήματος 

Ποιότητας κατά ISO 9001 που εφαρμόζει η Υπηρεσία. Ενδεικτικά αναφέρονται τα έγγραφα 

26/Φ.65/09-01-2012 και 1111/Φ.65/25-06-2012 που απεστάλησαν προς τους Δικαιούχους 

πράξεων για την υπενθύμιση των υποχρεώσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας έργων 

του ΕΣΠΑ. 

Επιπλέον, η ΕΔΑ Μεταφορών λειτουργεί ηλεκτρονικό γραφείο πληροφοριών, στη διεύθυνση 

infosaas@mou.gr, μέσω του οποίου απαντώνται όλα τα ερωτήματα ενδιαφερομένων από το 

ευρύ κοινό για τα έργα που διαχειρίζεται η Υπηρεσία. 

 

mailto:infosaas@mou.gr
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6.3.5 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 

Κατά το έτος 2010 εντάχθηκε  στο ΕΠ-ΕΠ με την υπ. Αριθμ. 2475/3-6-2010 Απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων το έργο «Σύμβουλος Δημοσιότητας για την προβολή 

των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘’Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας’’»  

συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 8 εκατ. €.  

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε αρχικά για τον Απρίλιο του 2012 (24-4-2012) με οικονομικό 

αντικείμενο 3 εκ.€. Με υπουργική απόφαση παρατάθηκε η ημερομηνία για την αποστολή 

προσφορών έως την 10-5-2012 (με την Απόφαση Υπουργού υπ. αριθμ.  1642/23-4-2012) 

και τελικά ο διαγωνισμός ματαιώθηκε με την υπ. αριθμ. 1841/9-5-2012 Απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων λόγω των εκλογών. Ο εν λόγω διαγωνισμός 

πρόκειται να επαναπροκηρυχθεί. 

Οι ενέργειες που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα πάντα και με την 

εξέλιξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος, είναι αυτές που περιγράφονται τόσο στο 

επικοινωνιακό σχέδιο όσο και στα Τεύχη Δημοπράτησης του διαγωνισμού και ενδεικτικά 

αφορούν: Προωθητικές ενέργειες (Ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια κ.λ.π.), ενέργειες  στα ΜΜΕ 

(τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπος), και στο διαδίκτυο.  

Τα βασικά κοινά – στόχους των δράσεων επικοινωνίας αποτελούν οι δικαιούχοι, οι δυνητικοί 

δικαιούχοι και το ευρύ κοινό. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ενεργειών του έργου του 

Αναδόχου αφορά στο σύνολο της περιόδου 2013-2015. Πηγή συγχρηματοδότησης είναι το 

Ταμείο Συνοχής ενώ η κατανομή του προϋπολογισμού ανά κατηγορία ενεργειών θα 

προκύψει από την προσφορά του Αναδόχου και θα είναι σύμφωνη με τα αναγραφόμενα στο 

ΠΔ 261/1997. 

Μέσω του έργου του Συμβούλου Δημοσιότητας θα γίνει και η σχετική αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας που θα 

πραγματοποιηθούν, καθώς θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα των σχετικών ενεργειών 

κυρίως αναφορικά με την αναγνωρισιμότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος και την α  

6.3.6 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

Α. Ημερίδα «Οδική Ασφάλεια». 

Τον Απρίλιο του 2012 (6/4/2012)  διοργανώθηκε από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ σε συνεργασία με την 

Γραμματεία Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και το τ. Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, 

ημερίδα για την οδική ασφάλεια με τίτλο «Ασφάλεια στο δρόμο, ασφάλεια στη ζωή» - 

Αφιέρωμα στους νέους. Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση των παρευρισκόμενων για 

την βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας στη χώρα μας, η αφύπνιση της συνείδησης 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012  ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 

 

 

- 204 - 

των πολιτών για την ασφαλή συνύπαρξη πεζών και οχημάτων, ενώ ειδική μνεία έγινε στην 

ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα ασφαλούς οδήγησης και στη διαμόρφωση μιας νέας 

οδικής συμπεριφοράς. Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος εκπρόσωποι φορέων του τ. 

Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 

(ΕΛ.ΑΣ, Τροχαία, Πυροσβεστική κ.λ.π.), του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ),  

ενώσεις πολιτών όπως οι «Ποδηλάτισσες»,  το Ινστιτούτο Πρόληψης Ατυχημάτων και 

Υποστήριξης Θυμάτων «ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» , κ.α. ενώ έλαβε χώρα έκθεση αφίσας, βίντεο 

και παιδικής ζωγραφικής με θέμα την οδική ασφάλεια. 

Β. Ετήσιο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Αερομεταφορές– Παρόν και Μέλλον 2012» 

Επίσης, η ΕΔΑ Μεταφορών συμμετείχε στο Ετήσιο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 

«Αερομεταφορές– Παρόν και Μέλλον 2012» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 

05/04/2012, υπό την αιγίδα  του τ. ΥΠΑΝΥΠ, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου. Αντικείμενο 

του Συνεδρίου ήταν: 

• Η διερεύνηση από νομικής, επιστημονικής και οικονομικής  πλευράς των δημοσίων 

και ιδιωτικών αερομεταφορών στο πλαίσιο των κανόνων της  ΕΕ και της διεθνούς πρακτικής, 

με σκοπό την ανάπτυξη της αγοράς προς όφελος τόσο του δημοσίου συμφέροντος όσο και 

της επιχειρηματικότητας.  

• Έμφαση στη παρουσίαση των εν εξελίξει  προγραμματισμένων αεροπορικών έργων 

του ΕΠΕΠ, ενημέρωση των συνέδρων γενικότερα ως προς τα έργα του ΕΠΕΠ αρμοδιότητας 

ΕΔΑ Μεταφορών, για την πρόοδο των έργων υποδομών που το Πρόγραμμα υποστηρίζει,  

την ανάδειξη του ρόλου της Ε.Ε. στην χρηματοδότηση των έργων και τις μελλοντικές 

προοπτικές ανάδειξη του ρόλου που διαδραματίζει στην υλοποίησή του η Ε.Ε. 

6.3.7 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Η Διαχειριστική Αρχή και η ΕΔΑ Μεταφορών στα πλαίσια της εφαρμογής του Κανονισμού 

αριθμ. 1828/2006 της Επιτροπής μεριμνούν για την ανάρτηση της σημαίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στα κτίρια τους, από τις 9 Μαΐου και για μία εβδομάδα.  

6.3.8 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Ενέργειες της Διαχειριστικής Αρχής που θα θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως καλές 

πρακτικές είναι οι ακόλουθες: 

 Όπως προαναφέρθηκε, για λόγους ομοιομορφίας και αποτύπωσης των ίδιων 

πληροφοριών σε όλες τις Πινακίδες και τις μόνιμες επεξηγηματικές πινακίδες για το ευρύ 

κοινό, η Διαχειριστική Αρχή έχει τυποποιήσει το περιεχόμενο των πληροφοριών που 

πρέπει να αναφέρονται σε αυτές (όπως π.χ. ο αναφερόμενος «Προϋπολογισμός Έργου» 

κ.α.), πέραν των υποχρεωτικών που απορρέουν από το κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο. 
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 Η συνεχής παρακολούθηση και υποστήριξη όλων των δικαιούχων του Προγράμματος για 

την εφαρμογή των μέτρων Π&Δ που σχετίζονται με την ανάρτηση των Πινακίδων και των 

αναμνηστικών Πινακίδων και η ανάρτηση τους μόνο μετά από σχετική έγκριση της 

Διαχειριστικής Αρχής. 

6.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ 

ΤΟΥ ΕΠ-ΕΠ  

Στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2003 άρθρο 68 παρ. 2, στις 15 Φεβρουαρίου 2012 

πραγματοποιήθηκε η 4η Ετήσια Συνάντηση για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης 

του ΕΠ-ΕΠ με την συμμετοχή εκπροσώπων της Ε.Ε, της ΕΑΣ του ΥΠΑΝΑΝ  και στελεχών 

της ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ και της ΕΔΑΜ. 

Η Ετήσια Συνάντηση αφορούσε στην πορεία υλοποίησης του ΕΠ-ΕΠ με ημερομηνία 

αναφοράς έως και την 31-12-2011. Ειδικότερα στην εν λόγω συνάντηση προσεγγίστηκαν 

συνοπτικά τα ακόλουθα θέματα: 

1. Διαχειριστική Αρχές (ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ και ΕΔΑ Μεταφορών) και μηχανισμοί λειτουργίας 

αυτών. 

2. Οικονομική και Φυσική Πρόοδος του ΕΠ-ΕΠ. 

3. Έργα Προτεραιότητας του ΕΠ-ΕΠ.  

4. Ημιτελή Έργα. 

5. Θέματα ελέγχων.  

Ειδικότερα: 

 Παρουσιάστηκαν αναλυτικά στοιχεία για την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος ανά 

Άξονα Προτεραιότητας,  Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας (ενεργοποίηση, 

συμβασιοποίηση, απορρόφηση, προβλέψεις δαπανών για το έτος 2012, υλοποίηση 

φυσικού αντικειμένου έργων). 

 Συζητήθηκαν τα προβλήματα στην υλοποίηση των έργων που αφορούν τους τελικούς 

Δικαιούχους τους (διαλύσεις, εκπτώσεις εργολαβιών). 

 Ζητήθηκαν στοιχεία για τους αυτοκινητόδρομους που υλοποιούνται με συμβάσεις 

παραχώρησης και ειδικότερα για τα λειτουργικά τμήματα αυτών που ενδέχεται να 

χρηματοδοτηθούν από πόρους της Π.Π. 2014 - 2020. 

 Για τα έργα Προτεραιότητας συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην παρακολούθηση 

της υλοποίησής τους, στο χρονοδιάγραμμα υποβολής των ΑΕΧΕ των μεγάλων έργων 

που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 181 έργων Προτεραιότητας κλπ. 
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 Σε ότι αφορά στα θέματα ελέγχων, παρουσιάστηκε ο απολογισμός των ελέγχων που 

έγιναν από τις Μονάδες Γ της ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ και της ΕΔΑ Μεταφορών εντός του 2011 και ο 

προγραμματισμός για το έτος 2012. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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ΣΤΟΧΟΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΟΡΦΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΔΑΦΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS2

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ 

ΕΡΓΩΝ

Σύγκλιση 11 01 00 11 GR11 475.524,00

Σύγκλιση 11 01 00 11 GR12 425.187,00

Σύγκλιση 11 01 00 11 GR13 42.534,00

Σύγκλιση 11 01 00 11 GR14 72.369,00

Σύγκλιση 11 01 00 11 GR21 633.266,99

Σύγκλιση 11 01 00 11 GR22 352.588,50

Σύγκλιση 11 01 00 11 GR23 272.187,00

Σύγκλιση 11 01 00 11 GR24 374.085,00

Σύγκλιση 11 01 00 11 GR25 101.974,50

Σύγκλιση 11 01 00 11 GR30 1.780.690,49

Σύγκλιση 11 01 00 11 GR41 501.381,00

Σύγκλιση 11 01 00 11 GR42 174.343,50

Σύγκλιση 11 01 00 11 GR43 148.869,00

Σύγκλιση 11 01 01 11 GR11 524.942,11

Σύγκλιση 11 01 01 11 GR12 330.885,73

Σύγκλιση 11 01 01 11 GR14 619.974,74

Σύγκλιση 11 01 01 11 GR21 601.873,29

Σύγκλιση 11 01 01 11 GR22 520.416,75

Σύγκλιση 11 01 01 11 GR23 579.246,47

Σύγκλιση 11 01 01 11 GR24 167.436,15

Σύγκλιση 11 01 01 11 GR25 687.855,18

Σύγκλιση 11 01 01 11 GR30 3.488.253,22

Σύγκλιση 11 01 01 11 GR41 393.706,59

Σύγκλιση 11 01 01 11 GR43 597.347,92

Σύγκλιση 17 01 01 11 GR12 15.633.010,23

Σύγκλιση 17 01 01 11 GR14 642.515,93

Σύγκλιση 17 01 01 11 GR23 226.237.688,52

Σύγκλιση 17 01 01 11 GR24 1.285.031,85

Σύγκλιση 17 01 01 11 GR25 2.762.623,11

Σύγκλιση 17 01 01 11 GR30 74.709.318,99

Σύγκλιση 17 01 02 11 GR24 347.095.675,52

Σύγκλιση 17 01 05 11 GR12 13.654.689,62

Σύγκλιση 17 01 05 11 GR14 5.782.643,34

Σύγκλιση 17 01 05 11 GR23 253.367.412,42

Σύγκλιση 17 01 05 11 GR24 98.339.205,56

Σύγκλιση 17 01 05 11 GR25 2.762.623,11

Σύγκλιση 17 01 05 11 GR30 14.530.949,86

Σύγκλιση 21 01 01 11 GR12 13.710.873,05

Σύγκλιση 21 01 01 11 GR23 72.995.713,97

Σύγκλιση 21 01 01 11 GR43 8.027.740,00

Σύγκλιση 21 01 02 11 GR12 47.224.881,02

Σύγκλιση 21 01 02 11 GR14 89.957.403,93

Σύγκλιση 21 01 02 11 GR24 620.110,78

Σύγκλιση 21 01 02 11 GR43 1.510.771,99

Σύγκλιση 21 01 05 11 GR11 61.863.912,41

Σύγκλιση 21 01 05 11 GR12 137.475.700,57

Σύγκλιση 21 01 05 11 GR13 194.070.229,48

Σύγκλιση 21 01 05 11 GR14 221.390.321,76

Σύγκλιση 21 01 05 11 GR21 53.010.988,41

Σύγκλιση 21 01 05 11 GR23 501.173.192,28

Σύγκλιση 21 01 05 11 GR24 195.779.330,81

Σύγκλιση 21 01 05 11 GR25 402.510.736,62

Σύγκλιση 21 01 05 11 GR30 8.444.228,24

Σύγκλιση 21 01 05 11 GR43 190.818.301,94

Σύγκλιση 22 01 01 11 GR14 4.487.458,12

Σύγκλιση 22 01 01 11 GR24 26.009.999,99

Σύγκλιση 22 01 02 11 GR23 23.375.000,00

Σύγκλιση 22 01 05 11 GR14 13.200.108,03

Σύγκλιση 22 01 05 11 GR41 17.277.739,20

Σύγκλιση 22 01 05 11 GR43 86.932.323,19

Σύγκλιση 23 01 02 11 GR25 15.300.000,00

Σύγκλιση 23 01 05 11 GR23 37.739.999,99

Σύγκλιση 23 01 05 11 GR25 15.396.050,00

Σύγκλιση 23 01 05 11 GR41 37.824.999,99

Σύγκλιση 23 01 05 11 GR43 11.050.000,00

Σύγκλιση 25 01 01 11 GR30 42.889.267,17

Σύγκλιση 29 01 01 11 GR12 93.693.971,36

Σύγκλιση 29 01 03 11 GR14 13.710.501,71

Σύγκλιση 29 01 03 11 GR43 71.280.031,82

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 2007-2013"

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΩΡΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012  ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 

 

 

- 209 - 

ΣΤΟΧΟΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΟΡΦΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΔΑΦΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS2

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ 

ΕΡΓΩΝ

Σύγκλιση 30 01 01 11 GR11 10.576.107,02

Σύγκλιση 30 01 01 11 GR21 45.664.124,77

Σύγκλιση 30 01 01 11 GR23 38.306.792,36

Σύγκλιση 30 01 03 11 GR41 5.341.665,79

Σύγκλιση 30 01 03 11 GR42 12.251.330,72

Σύγκλιση 52 01 01 11 GR30 407.195.815,84

Σύγκλιση 53 01 00 11 GR11 2.390.112,10

Σύγκλιση 53 01 00 11 GR12 1.154.023,83

Σύγκλιση 53 01 00 11 GR13 587.315,70

Σύγκλιση 53 01 00 11 GR14 1.874.556,18

Σύγκλιση 53 01 00 11 GR21 8.248.173,73

Σύγκλιση 53 01 00 11 GR22 319.784,02

Σύγκλιση 53 01 00 11 GR23 17.817.395,74

Σύγκλιση 53 01 00 11 GR24 1.494.048,71

Σύγκλιση 53 01 00 11 GR25 2.179.434,15

Σύγκλιση 53 01 00 11 GR30 577.011,92

Σύγκλιση 53 01 00 11 GR41 597.918,47

Σύγκλιση 53 01 00 11 GR43 1.412.066,48

Σύγκλιση 53 01 01 11 GR11 46.825,56

Σύγκλιση 53 01 01 11 GR12 27.813.954,19

Σύγκλιση 53 01 01 11 GR14 49.703,73

Σύγκλιση 53 01 01 11 GR22 175.568,17

Σύγκλιση 53 01 01 11 GR23 48.707,44

Σύγκλιση 53 01 01 11 GR30 9.417.636,91

Σύγκλιση 53 01 01 11 GR41 70.515,09

Σύγκλιση 53 01 01 11 GR42 334.974,33

Σύγκλιση 53 01 01 11 GR43 166.601,58

Σύγκλιση 53 01 02 11 GR13 7.256.097,56

Σύγκλιση 53 01 03 11 GR11 122.648,05

Σύγκλιση 53 01 03 11 GR12 383.601,36

Σύγκλιση 53 01 03 11 GR14 130.186,71

Σύγκλιση 53 01 03 11 GR22 459.857,72

Σύγκλιση 53 01 03 11 GR23 127.577,17

Σύγκλιση 53 01 03 11 GR30 177.158,30

Σύγκλιση 53 01 03 11 GR41 184.696,95

Σύγκλιση 53 01 03 11 GR42 877.383,01

Σύγκλιση 53 01 03 11 GR43 436.371,92

Σύγκλιση 85 01 00 11 GR00 12.095.500,22

Σύγκλιση 85 01 00 11 GR11 1.156.337,68

Σύγκλιση 85 01 00 11 GR12 1.018.365,36

Σύγκλιση 85 01 00 11 GR13 865.874,92

Σύγκλιση 85 01 00 11 GR14 817.353,55

Σύγκλιση 85 01 00 11 GR21 1.141.038,11

Σύγκλιση 85 01 00 11 GR22 780.514,61

Σύγκλιση 85 01 00 11 GR23 658.599,11

Σύγκλιση 85 01 00 11 GR24 562.233,86

Σύγκλιση 85 01 00 11 GR25 920.611,61

Σύγκλιση 85 01 00 11 GR30 1.245.225,80

Σύγκλιση 85 01 00 11 GR41 596.260,16

Σύγκλιση 85 01 00 11 GR42 338.708,92

Σύγκλιση 85 01 00 11 GR43 737.753,66

Σύγκλιση 85 01 01 11 GR12 88.115,60

Σύγκλιση 85 01 01 11 GR13 44.057,80

Σύγκλιση 85 01 01 11 GR24 55.072,25

Σύγκλιση 85 01 01 11 GR30 270.445,25

Σύγκλιση 85 01 01 11 GR42 33.043,35

Σύγκλιση 85 01 02 11 GR12 80.772,63

Σύγκλιση 85 01 02 11 GR13 40.386,32

Σύγκλιση 85 01 02 11 GR24 118.482,90

Σύγκλιση 85 01 02 11 GR30 50.482,89

Σύγκλιση 85 01 02 11 GR42 30.289,74

Σύγκλιση 85 01 03 11 GR12 44.057,80

Σύγκλιση 85 01 03 11 GR13 22.028,90

Σύγκλιση 85 01 03 11 GR24 27.536,12

Σύγκλιση 85 01 03 11 GR30 27.536,12

Σύγκλιση 85 01 03 11 GR42 16.521,67

Σύγκλιση 85 01 05 11 GR12 179.702,30

Σύγκλιση 85 01 05 11 GR13 77.101,15

Σύγκλιση 85 01 05 11 GR23 73.185,00

Σύγκλιση 85 01 05 11 GR24 100.626,44

Σύγκλιση 85 01 05 11 GR30 96.376,44

Σύγκλιση 85 01 05 11 GR42 57.825,86
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ΣΤΟΧΟΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΟΡΦΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΔΑΦΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS2

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ 

ΕΡΓΩΝ

Σύγκλιση 86 01 00 11 GR00 123.250,00

Σύγκλιση 86 01 00 11 GR11 830.542,08

Σύγκλιση 86 01 00 11 GR12 675.788,90

Σύγκλιση 86 01 00 11 GR13 652.838,90

Σύγκλιση 86 01 00 11 GR14 762.526,65

Σύγκλιση 86 01 00 11 GR21 767.621,27

Σύγκλιση 86 01 00 11 GR22 741.647,62

Σύγκλιση 86 01 00 11 GR23 842.501,78

Σύγκλιση 86 01 00 11 GR24 669.341,60

Σύγκλιση 86 01 00 11 GR25 741.647,62

Σύγκλιση 86 01 00 11 GR30 1.046.106,40

Σύγκλιση 86 01 00 11 GR41 720.768,59

Σύγκλιση 86 01 00 11 GR42 637.129,45

Σύγκλιση 86 01 00 11 GR43 741.647,62

Σύγκλιση 86 01 01 11 GR00 94.095,00

Σύγκλιση 86 01 01 11 GR11 64.036,88

Σύγκλιση 86 01 01 11 GR12 163.212,41

Σύγκλιση 86 01 01 11 GR13 81.606,20

Σύγκλιση 86 01 01 11 GR14 1.306,88

Σύγκλιση 86 01 01 11 GR21 1.306,88

Σύγκλιση 86 01 01 11 GR22 1.306,88

Σύγκλιση 86 01 01 11 GR23 1.306,88

Σύγκλιση 86 01 01 11 GR24 102.007,75

Σύγκλιση 86 01 01 11 GR25 1.306,88

Σύγκλιση 86 01 01 11 GR30 246.286,76

Σύγκλιση 86 01 01 11 GR41 1.306,88

Σύγκλιση 86 01 01 11 GR42 61.204,65

Σύγκλιση 86 01 01 11 GR43 1.306,88

Σύγκλιση 86 01 02 11 GR11 53.550,00

Σύγκλιση 86 01 02 11 GR12 149.611,37

Σύγκλιση 86 01 02 11 GR13 74.805,69

Σύγκλιση 86 01 02 11 GR14 53.550,00

Σύγκλιση 86 01 02 11 GR21 39.270,00

Σύγκλιση 86 01 02 11 GR22 39.270,00

Σύγκλιση 86 01 02 11 GR23 39.270,00

Σύγκλιση 86 01 02 11 GR24 93.507,11

Σύγκλιση 86 01 02 11 GR25 53.550,00

Σύγκλιση 86 01 02 11 GR30 93.507,11

Σύγκλιση 86 01 02 11 GR41 39.270,00

Σύγκλιση 86 01 02 11 GR42 56.104,26

Σύγκλιση 86 01 02 11 GR43 39.270,00

Σύγκλιση 86 01 03 11 GR11 147.262,50

Σύγκλιση 86 01 03 11 GR12 81.606,20

Σύγκλιση 86 01 03 11 GR13 40.803,10

Σύγκλιση 86 01 03 11 GR14 147.262,50

Σύγκλιση 86 01 03 11 GR21 107.992,50

Σύγκλιση 86 01 03 11 GR22 107.992,50

Σύγκλιση 86 01 03 11 GR23 107.992,50

Σύγκλιση 86 01 03 11 GR24 51.003,88

Σύγκλιση 86 01 03 11 GR25 147.262,50

Σύγκλιση 86 01 03 11 GR30 92.823,88

Σύγκλιση 86 01 03 11 GR41 107.992,50

Σύγκλιση 86 01 03 11 GR42 30.602,33

Σύγκλιση 86 01 03 11 GR43 107.992,50

Σύγκλιση 86 01 05 11 GR11 245.437,50

Σύγκλιση 86 01 05 11 GR12 285.621,71

Σύγκλιση 86 01 05 11 GR13 142.810,86

Σύγκλιση 86 01 05 11 GR14 331.476,56

Σύγκλιση 86 01 05 11 GR21 179.987,50

Σύγκλιση 86 01 05 11 GR22 179.987,50

Σύγκλιση 86 01 05 11 GR23 189.397,00

Σύγκλιση 86 01 05 11 GR24 9.238.315,37

Σύγκλιση 86 01 05 11 GR25 302.796,87

Σύγκλιση 86 01 05 11 GR30 388.831,27

Σύγκλιση 86 01 05 11 GR41 179.987,50

Σύγκλιση 86 01 05 11 GR42 107.108,14

Σύγκλιση 86 01 05 11 GR43 179.987,50

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 2007-2013"

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΩΡΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012  ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 

 

 

- 211 - 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012  ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 

 

 

- 212 - 

 

 

 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012  ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 

 

 

- 213 - 

Κριτήρια (1)

Οικονομικές και κοινωνικές 

επιπτώσεις (α)

Κατά την 

υλοποίηση

(σε ανθωποέτη)

Μετά την 

υλοποίηση 

(ελάχ. 

πρόβλεψη) 

(αρ. εργασιών 

που 

δημιουργούντ

αι) 

Μετά την 

υλοποίηση 

(μέγιστη 

πρόβλεψη) 

(αριθμός 

εργασιών που 

δημιουργούνται 

1 33

Κατασκευή του 

αυτοκινητοδρόμου ΟΛΥΜΠΙΑ 

ΟΔΟΣ (Ελευσίνα - Κόρινθος - 

Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα)

Δυτ. Ελλάδα, 

Πελοπόννησος / 

ΕΠ Ενίσχυση της 

Προσπελασιμότητας

511.370.909,00 

Το έργο ανήκει στο ΔΔΜ και στοχεύει στην σύνδεση της χώρας με τις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, 

δημιουργώντας παράλληλα τους βασικούς άξονες της χώρας. Είναι υψίστης σημασίας για τη διευκόλυνση 

των μεταφορών της χώρας. Η ολοκλήρωσή του θα συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη των περιοχών 

που εξυπηρετεί. Αναμένεται να βελτιωθεί το επίπεδο της οδικής ασφάλειας, ενώ μεγάλα οφέλη θα έχουν 

οι χρήστες λόγω της μείωσης του χρόνου μεταφοράς και της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας 

(εκτιμώμενο συνολικό κόστος συγχρηματοδότησης: 421.501.427€).

21636 322 403 Τέλος 2015

Γενικός Γραμματέας 

Συγχρηματοδοτούμενων έργων 

/ ΥΠΥΜΕΔΙ

2 34

Κατασκευή του 

αυτοκινητόδρομου ΜΟΡΕΑ ΟΔΟΣ 

(Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα 

και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη)

Πελοπόννησος / ΕΠ 

Ενίσχυση της 

Προσπελασιμότητας

249.095.991,00 

Το έργο ανήκει στο ΔΔΜ και στοχεύει στην σύνδεση της χώρας με τις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, 

δημιουργώντας παράλληλα τους βασικούς άξονες της χώρας. Είναι υψίστης σημασίας για τη διευκόλυνση 

των μεταφορών της χώρας. Η ολοκλήρωσή του θα συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη των περιοχών 

που εξυπηρετεί. Αναμένεται να βελτιωθεί το επίπεδο της οδικής ασφάλειας, ενώ μεγάλα οφέλη θα έχουν 

οι χρήστες λόγω της μείωσης του χρόνου μεταφοράς και της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας  

(εκτιμώμενο συνολικό κόστος συγχρηματοδότησης: 249.095.991euros).

6076 132 165 Τέλος 2015

Γενικός Γραμματέας 

Συγχρηματοδοτούμενων έργων 

/ ΥΠΥΜΕΔΙ

3 35
Κατασκευή αυτοκινητόδρομου 

Κεντρικής Ελλάδας (E65) 

Στερεά Ελλάδα, 

Θεσσαλία, Δυτική 

Μακεδονία / 

ΕΠ Ενίσχυση της 

Προσπελασιμότητας

455.637.672,00 

Το έργο στοχεύει στην σύνδεση της χώρας με τις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, δημιουργώντας 

παράλληλα τους βασικούς άξονες της χώρας. Είναι υψίστης σημασίας για τη διευκόλυνση των μεταφορών 

της χώρας. Η ολοκλήρωσή του θα συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη των περιοχών που εξυπηρετεί. 

Αναμένεται να βελτιωθεί το επίπεδο της οδικής ασφάλειας, ενώ μεγάλα οφέλη θα έχουν οι χρήστες λόγω 

της μείωσης του χρόνου μεταφοράς και της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας 

13770 126 157 Τέλος 2015

Γενικός Γραμματέας 

Συγχρηματοδοτούμενων έργων 

/ ΥΠΥΜΕΔΙ

4 36
Κατασκευή του 

αυτοκινητόδρομου Ιόνια Οδός

 Ήπειρος, Δυτική 

Ελλάδα και Στερεά 

Ελλάδα / 

ΕΠ Ενίσχυση της 

Προσπελασιμότητας

183.970.114,27 

Το έργο ανήκει στο ΔΔΜ και στοχεύει στην σύνδεση της χώρας με τις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, 

δημιουργώντας παράλληλα τους βασικούς άξονες της χώρας. Είναι υψίστης σημασίας για τη διευκόλυνση 

των μεταφορών της χώρας. Η ολοκλήρωσή του θα συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη των περιοχών 

που εξυπηρετεί. Αναμένεται να βελτιωθεί το επίπεδο της οδικής ασφάλειας, ενώ μεγάλα οφέλη θα έχουν 

οι χρήστες λόγω της μείωσης του χρόνου μεταφοράς και της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας. 

5716 327 409 Τέλος 2015

Γενικός Γραμματέας 

Συγχρηματοδοτούμενων έργων 

/ ΥΠΥΜΕΔΙ

5 37

Κατασκευή του 

αυτοκινητόδρομου Μαλιακός - 

Κλειδί 

Θεσσαλία, Κεντρική 

Μακεδονία και  Στερεά 

Ελλάδα / 

ΕΠ Ενίσχυση της 

Προσπελασιμότητας

162.139.006,00 

Το έργο ανήκει στο ΔΔΜ και στοχεύει στην σύνδεση της χώρας με τις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, 

δημιουργώντας παράλληλα τους βασικούς άξονες της χώρας. Είναι υψίστης σημασίας για τη διευκόλυνση 

των μεταφορών της χώρας. Η ολοκλήρωσή του θα συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη των περιοχών 

που εξυπηρετεί. Αναμένεται να βελτιωθεί το επίπεδο της οδικής ασφάλειας, ενώ μεγάλα οφέλη θα έχουν 

οι χρήστες λόγω της μείωσης του χρόνου μεταφοράς και της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.

9631 144 181 Τέλος 2015

Γενικός Γραμματέας 

Συγχρηματοδοτούμενων έργων 

/ ΥΠΥΜΕΔΙ

6 50

Ολοκλήρωση κάθετου Άξονα της 

Εγνατίας Οδού: Κομοτηνή - 

Νυμφαία - 

Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα (κωδ. 

EOAE 75.0)

Ανατολική Μακεδονία - 

Θράκη/

ΕΠ Ενίσχυση της 

Προσπελασιμότητας

68.649.773,00 

Οι κάθετοι άξονες της Εγνατίας είναι τμήμα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και το τέλος των 

Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων. Η ολοκλήρωση των έργων θα έχει άμεσες και έμμεσες συνέπειες στην 

κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση της Βόρειας Ελλάδας. Θα συμβάλλει στην εθνική πολιτική για τις 

οδικές μεταφορές, στον τομέα των διασυνοριακών συνδέσεων, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και 

στην πρόσθετη ανάπτυξη των νομών που διατρέχει.

834 12 15 Τέλος 2013

Διευθύνων Σύμβουλος της 

Εγνατία ΑΕ /  Γενικός 

Γραμματέας Δημοσίων Έργων / 

ΥΠΥΜΕΔΙ

7 61

Αποπεράτωση κάθετου άξονα 

Εγνατίας οδού "Θεσσαλονίκη 

(Δερβένι)-Σέρρες-Προμαχώνας": 

τμήματα "Λαχανάς-Α/Κ Χριστού" 

και "Κάτω Αμπέλα-Α/Κ 

Πετριτσίου"

Κεντρική Μακεδονία/ 

ΕΠ Ενίσχυση της 

Προσπελασιμότητας

158.751.608,00 

Οι κάθετοι άξονες της Εγνατίας είναι τμήμα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και το τέλος των 

Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων. Η ολοκλήρωση των έργων θα έχει άμεσες και έμμεσες συνέπειες στην 

κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση της Βόρειας Ελλάδας. Θα συμβάλλει στην εθνική πολιτική για τις 

οδικές μεταφορές, στον τομέα των διασυνοριακών συνδέσεων, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και 

στην πρόσθετη ανάπτυξη των νομών που διατρέχει.

1419 17 21 Τέλος 2014

Διευθύνων Σύμβουλος της 

Εγνατία ΑΕ/ Γενικός 

Γραμματέας Δημοσίων Έργων / 

ΥΠΥΜΕΔΙ

8 62

Κάθετος άξονας Εγνατίας οδού 

"Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή": 

τμήμα Κορομηλιά - Ιεροπηγή - 

Κρυσταλλοπηγή. 

Δυτική Μακεδονία/ ΕΠ 

Ενίσχυση της 

Προσπελασιμότητας

131.901.159,00 

Οι κάθετοι άξονες της Εγνατίας είναι τμήμα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και το τέλος των 

Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων. Η ολοκλήρωση των έργων θα έχει άμεσες και έμμεσες συνέπειες στην 

κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση της Βόρειας Ελλάδας. Θα συμβάλλει στην εθνική πολιτική για τις 

οδικές μεταφορές, στον τομέα των διασυνοριακών συνδέσεων, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και 

στην πρόσθετη ανάπτυξη των νομών που διατρέχει.

1053 0 0 Τέλος 2015

Διευθύνων Σύμβουλος της 

Εγνατία ΑΕ/ Γενικός 

Γραμματέας Δημοσίων Έργων/ 

ΥΠΥΜΕΔΙ

9 63

Κάθετος άξονας Εγνατίας οδού 

Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκη: τμήμα 

«Φλώρινα – Νίκη»

Δυτική Μακεδονία/ ΕΠ 

Ενίσχυση της 

Προσπελασιμότητας

69.000.000,00 

Οι κάθετοι άξονες της Εγνατίας είναι τμήμα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και το τέλος των 

Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων. Η ολοκλήρωση των έργων θα έχει άμεσες και έμμεσες συνέπειες στην 

κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση της Βόρειας Ελλάδας. Θα συμβάλλει στην εθνική πολιτική για τις 

οδικές μεταφορές, στον τομέα των διασυνοριακών συνδέσεων, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και 

στην πρόσθετη ανάπτυξη των νομών που διατρέχει.

854 6 7 Τέλος 2014

Διευθύνων Σύμβουλος της 

Εγνατία ΑΕ/ Γενικός 

Γραμματέας Δημοσίων Έργων/ 

ΥΠΥΜΕΔΙ

Α/Α

ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ

Δημιουργία Θέσεων Εργασίας

Χωροθέτηση / ΕΠ

Συνολικός 

προϋπολογισμός 

(συγχρ/μενος)

Τίτλος ΈργουN° Αρμόδιος

Εκτιμώμενη 

Ημερομηνία 

Ολοκλήρωσης 
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Κριτήρια (1)

Οικονομικές και κοινωνικές 

επιπτώσεις (α)

Κατά την 

υλοποίηση

(σε ανθωποέτη)

Μετά την 

υλοποίηση 

(ελάχ. 

πρόβλεψη) 

(αρ. εργασιών 

που 

δημιουργούντ

αι) 

Μετά την 

υλοποίηση 

(μέγιστη 

πρόβλεψη) 

(αριθμός 

εργασιών που 

δημιουργούνται 

10 68

ΒΟΑΚ: Ολοκλήρωση κατασκευής 

του τμήματος Αγ. Βαρβάρα-Αγ. 

Δέκα (Καστέλλι) (χ.θ. 22+170-

χ.θ. 37+900) του κάθετου 

οδικού άξονα Ηράκλειο-Μεσσαρά

Κρήτη/ ΕΠ Ενίσχυση 

της Προσπελασιμότητας
52.146.437,09 Ολοκλήρωση Κάθετου άξονα Κρήτης 464 0 0 Τέλος 2015

Γενικός Γραμματέας Δημοσίων 

Έργων/ ΥΠΥΜΕΔΙ

11 69
ΒΟΑΚ: Ολοκλήρωση της 

κατασκευής και αναβάθμιση του 

Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης 

Κρήτη/ ΕΠ Ενίσχυση 

της  

Προσπελασιμότητας

72.222.120,00 Ολοκλήρωση του Βόρειου Οδικού Άξονα (ΒΟΑΚ) Κρήτης 441 0 0 Τέλος 2015
Γενικός Γραμματέας Δημοσίων 

Έργων/ ΥΠΥΜΕΔΙ

12 70

Ολοκλήρωση συνδέσεων 

αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ με το 

λιμάνι και την πόλη της Πάτρας

Δυτική Ελλάδα/ ΕΠ 

Ενίσχυση της 

Προσπελασιμότητας

85.877.311,00 
Ολοκλήρωση των Εγκαταστάσεων του Λιμανιού της Πάτρας ώστε να υποδέχεται μεγαλύτερο αριθμό 

πλοίων, ιδίως από την Ιταλία (ΔΔΜ).
543 0 0 Τέλος 2014

Γενικός Γραμματέας Δημοσίων 

Έργων/ ΥΠΥΜΕΔΙ

13 71

Οδική Σύνδεση της περιοχής 

Ακτίου με το Δυτικό Άξονα 

Βορρά – Νότου 

Δυτική Ελλάδα / ΕΠ 

Ενίσχυση της  

Προσπελασιμότητας

212.832.896,00 Κάθετος άξονας Ιονίας Οδού 1079 2 2 Τέλος 2015
Γενικός Γραμματέας Δημοσίων 

Έργων/ ΥΠΥΜΕΔΙ

14 77

Ανακαίνιση υποδομής - επιδομής 

των γραμμών και ενίσχυση της 

σήραγγας από Ομόνοια ως 

Μοναστηράκι της ΑΕ ΗΣΑΠ 

Αττική/ ΕΠ Ενίσχυση 

της Προσπελασιμότητας
50.457.961,00 

Το έργο  επιτυγχάνει την αναβάθμιση του δικτύου σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της τεχνολογίας. 

Η ολοκλήρωση του έργου θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς το 

επιβατικό κοινό, μέσω της αύξησης της μέσης ταχύτητας κυκλοφορίας των συρμών και την ασφαλέστερη 

μεταφορά, την άνεση αλλά και την αναβάθμιση των γειτονικών περιοχών του δικτύου από την μείωση 

του θορύβου και των δονήσεων. Η αναβάθμιση της γραμμής θα συμβάλλει στην αύξηση του αριθμού των 

επιβατών, με παράλληλη μείωση της διακίνησης με Ι.Χ. γεγονός που θα συμβάλλει στη μείωση της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Λεκανοπεδίου.

1278 0 0 Τέλος 2012
Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. 

15 79

Επέκταση της γραμμής 3 του 

μετρό της Αθήνας: τμήμα Χαϊδάρι 

- Πειραιάς. 

Αττική/ ΕΠ  Ενίσχυση 

της Προσπελασιμότητας
414.217.350,00 

Το έργο θα συμβάλει στη βελτίωση της υποδομής και των  συνθηκών κυκλοφορίας στο λεκανοπέδιο της 

Αττικής, το οποίο αντιμετωπίζει οξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα. Παράλληλα θα μειωθεί η ρύπανση από την 

κυκλοφορία και  θα αναβαθμιστεί  η ποιότητα ζωής.

5169 0 0 3ο Τρίμηνο 2017

Διευθύνων Σύμβουλος Αττικό 

Μετρό / Γενικός Γραμματέας 

Δημοσίων Έργων/ ΥΠΥΜΕΔΙ

16 80 Νέα Λεωφορεία ΕΘΕΛ

Αττική/ 

ΕΠ Ενίσχυση της 

Προσπελασιμότητας

56.828.792,00 Ανανέωση του στόλου των λεωφορείων της Αθήνας 0 0 0 2ο Τρίμηνο 2012
Γενικός Γραμματέας 

Μεταφορών/ ΥΠΥΜΕΔΙ

17 87
Νέος Λιμένας Πατρών: 3ο τμήμα 

Α' Φάσης

Δυτική Ελλάδα/ ΕΠ 

Ενίσχυση της 

Προσπελασιμότητας

55.406.655,00 

Η ολοκλήρωση του έργου θα συμβάλλει θετικά στην αναδιάρθρωση και αναβάθμιση της ναυτιλίας, στην 

περιφερειακή ανάπτυξη και την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης μέσω της βελτίωσης των υποδομών 

και της λειτουργικότητας των λιμανιών. Τα λιμάνια είναι η διεθνής πύλη της χώρας (δυτική είσοδος) και 

εξυπηρετεί τη μετακίνηση σημαντικού αριθμού επιβατών και μεγάλου όγκου εμπορευμάτων.

567 0 0 1ο Τρίμηνο 2016
Γενικός Γραμματέας Δημοσίων 

έργων / ΥΠΥΜΕΔΙ

18 88
Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας:  Γ 

Φάση 

Ήπειρος/ 

ΕΠ Ενίσχυση της 

Προσπελασιμότητας

53.722.500,00 

Η ολοκλήρωση του έργου θα συμβάλλει θετικά στην αναδιάρθρωση και αναβάθμιση της ναυτιλίας, στην 

περιφερειακή ανάπτυξη και την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης μέσω της βελτίωσης των υποδομών 

και της λειτουργικότητας των λιμανιών. Τα λιμάνια είναι η διεθνής πύλη της χώρας (δυτική είσοδος) και 

εξυπηρετεί τη μετακίνηση σημαντικού αριθμού επιβατών και μεγάλου όγκου εμπορευμάτων.

1082 34 42 3ο Τρίμηνο 2016
Γενικός Γραμματέας Δημοσίων 

έργων / ΥΠΥΜΕΔΙ

19 94

Ολοκλήρωση αναβάθμισης 

Κρατικού αερολιμένα  

Θεσσαλονίκης "Μακεδονία"

Κεντρική Μακεδονία/ 

ΕΠ Ενίσχυση της 

Προσπελασιμότητας

110.228.202,00 

Με το έργο της επέκτασης του διαδρόμου προσγειώσεων / απογειώσεων 10-28 και του παράλληλου 

τροχιόδρομου κατά 1000 μέτρα προς τη θάλασσα θα καταστεί δυνατή η προσέγγιση υπερατλαντικών 

πτήσεων. Το έργο ολοκληρώνει μια σειρά παρεμβάσεων με αποτέλεσμα την  βελτίωση της  ασφάλειας, 

αύξηση επιβατικής κίνησης, βελτίωση επιπέδου εξυπηρέτησης και ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως κόμβο 

αεροπορικών μεταφορών.

1169 0 100 Τέλος 2015

Διευθυντής ΕΥΔΕ Βόρειας 

Ελλάδας / ΓΓ Δημοσίων Έργων 

/ ΥΠΥΜΕΔΙ

20 95

Αποπεράτωση ηλεκτροκίνησης 

διπλής σιδηροδρομικής γραμμής 

στο τμήμα 

ΣΚΑ-ΚΙΑΤΟ

Αττική, Πελοπόννησος/ 

ΕΠ  Ενίσχυσης της 

Προσπελασιμότητας

27.084.540,00 

Το έργο προβλέπει την ολοκλήρωση της ηλεκτροκίνησης των 105,4 χλμ. της γραμμής  ΣΚΑ - Κιάτο. Το 

προτεινόμενο έργο αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος της ανανέωσης του σιδηροδρομικού 

άξονα ΠΑΘΕΠ και ειδικότερα της γραμμής ΣΚΑ - Κιάτο το οποίο είναι ένα σημαντικό προαστιακό  έργο. 

Συμβάλλει σημαντικά στην ολοκλήρωση του δικτύου, στη μείωση του χρόνου και του κόστους των 

μεταφορών και στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας του δικτύου.

3075 0

δεν είναι 

διαθέσιμο 

ακόμα

Τέλος 2013
Πρόεδρος και Διευθύνων της 

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. 

Α/Α

ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ

Δημιουργία Θέσεων Εργασίας

Χωροθέτηση / ΕΠ

Συνολικός 

προϋπολογισμός 

(συγχρ/μενος)

Τίτλος ΈργουN° Αρμόδιος

Εκτιμώμενη 

Ημερομηνία 

Ολοκλήρωσης 
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Κριτήρια (1)

Οικονομικές και κοινωνικές 

επιπτώσεις (α)

Κατά την 

υλοποίηση

(σε ανθωποέτη)

Μετά την 

υλοποίηση 

(ελάχ. 

πρόβλεψη) 

(αρ. εργασιών 

που 

δημιουργούντ

αι) 

Μετά την 

υλοποίηση 

(μέγιστη 

πρόβλεψη) 

(αριθμός 

εργασιών που 

δημιουργούνται 

21 96

Κατασκευή νέας διπλής 

σιδηροδρομικής γραμμής 

Ροδοδάφνη - Ρίο και κατασκευή 

ηλεκτροκίνησης στο τμήμα Κιάτο - 

Ροδοδάφνη 

Πελοπόννησος  - 

Δυτική Ελλάδα / ΕΠ 

Προσπελασιμότητα

429.356.400,00 

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέας διπλής ηλεκτροκινούμενης γραμμής μήκους 28 χλμ στο τμήμα 

Ροδοδάφνη – Ρίο με σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση καθώς και την εγκατάσταση συστήματος 

ηλεκτροκίνησης στο τμήμα Κιάτο – Ροδοδάφνη μήκους 71 χλμ.  Το έργο είναι απαραίτητο για την 

ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Πάτρας και της Δ. Ελλάδας με την υπόλοιπη χώρα και 

αποτελεί και δέσμευση της χώρας προς την ΕΕ. Το λιμάνι της Πάτρας αποτελεί πύλη εισόδου στη χώρα, 

τόσο επιβατών όσο και εμπορευμάτων. Η γραμμή, επιπροσθέτως, θα λειτουργήσει σε μεγάλο μήκος της 

και προαστιακά προς την Αθήνα (ήδη λειτουργεί έτσι έως Κιάτο). Η ολοκλήρωση του εν λόγω τμήματος 

είναι υψιλής προτεραιότητας καθώς η ολοκλήρωση της γραμμής προς Πάτρα αποτελεί κομβικό στόχο του 

Προγράμματος.

5344 0

δεν είναι 

διαθέσιμο 

ακόμα

Τέλος 2015
Πρόεδρος και Διευθύνων της 

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. 

22 97

Ολοκλήρωση νέας διπλής 

σιδηροδρομικής γραμμής 

υψηλών ταχυτήτων Τιθορέας - 

Λιανοκλαδίου - Δομοκού 

Στερεά Ελλάδα / ΕΠ 

Ενίσχυση της 

προσπελασιμότητας

474.099.000,00 

Το έργο αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού άξονα της χώρας. 

Αποτελεί τμήμα του άξονα προτεραιότητας 22 (ΔΔΜ) και με την ολοκλήρωσή του, η γραμμή σε όλο το 

μήκος του άξονα Αθήνα -Θεσσαλονίκη θα είναι διπλή και παράλληλα θα έχει εκσυγχρονιστεί ούτως ώστε 

να επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του χρόνου διαδρομής (η μείωση του χρόνου στο συγκεκριμένο μόνο 

τμήμα εκτιμάται σε 50 λεπτά περίπου, ενώ ο χρόνος για το σύνολο της διαδρομής Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

εκτιμάται σε 3,5 ώρες). Με την ολοκλήρωση του τμήματος εξυπηρετείται η μετακίνηση πληθυσμού και η 

διακίνηση εμπορευμάτων από και προς τις περιοχές κατά μήκος της γραμμής Αθήνας - Θεσσαλονίκης.

Το έργο συμβάλλει στους εξής στόχους:

Εξάλειψη των ασυνεχειών του σιδηροδρομικού δικτύου, βελτίωση ασφάλειας, μείωση του χρόνου και του 

κόστους μετακίνησης, εξάλειψη σημείων συμφόρησης, μείωση επιπτώσεων στο περιβάλλον, εξοικονόμηση 

ενέργειας, εξασφάλιση διαλειτουργικότητας και διατροπικότητας, βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης.

7619 0

δεν είναι 

διαθέσιμο 

ακόμα

Τέλος 2015
Πρόεδρος και Διευθύνων της 

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

23 98

Αποπεράτωση προαστιακού 

σιδηρόδρομου Αττικής ΣΚΑ - 

Τρεις Γέφυρες

Αττική / ΕΠ Ενίσχυση 

της Προσπελασιμότητας
74.883.659,40 Ολοκλήρωση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου 932 0 0 Τέλος 2012

Γενικός Γραμματέας 

Μεταφορών / ΥΠΥΜΕΔΙ

24 99

Αποπεράτωση εγκατάστασης 

σύγχρονης σηματοδότησης - 

τηλεδιοίκησης και 

τηλεπικοινωνιών στον ΠΑΘΕΠ 

Κεντρική Μακεδονία, 

Θεσσαλία / ΕΠ 

ενίσχυση της  

Προσπελασιμότητας

90.000.000,00 

Το έργο (με προβλεπόμενο προϋπολογισμό 90 εκατομμυρίων ευρώ) είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί 

εντός του πλαισίου του ΕΣΠΑ, δεδομένου ότι περιλαμβάνει την ανάπτυξη του συστήματος ERTMS 

(Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων), διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη 

διαλειτουργικότητα του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου με τα άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα. Η 

διαλειτουργικότητα αποτελεί προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση όλων των σιδηροδρομικών έργων του 

ΕΣΠΑ και η έλλειψή του μπορεί να ακυρώσει τη συγχρηματοδότηση.

δεν έχει 

υποβληθεί 

ακόμα

0 0 Τέλος 2015
Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος  ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

25 100

Κατασκευή νέας διπλής 

σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας 

(ΣΚΑ) - Πάτρας στο τμήμα 

Διακοφτό - Ροδοδάφνη 

Δυτ. Ελλάδα / ΕΠ 

Προσπελασιμότητα
158.850.000,00 

Αποτελεί τμήμα του άξονα ΠΑΘΕΠ, που ανήκει στα ΔΔΜ. Το έργο είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση 

της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Πάτρας και της Δ. Ελλάδας με την υπόλοιπη χώρα και αποτελεί και 

δέσμευση της χώρας προς την ΕΕ. Το λιμάνι της Πάτρας αποτελεί πύλη εισόδου στη χώρα, τόσο επιβατών 

όσο και εμπορευμάτων. Η ολοκλήρωση της γραμμής προς Πάτρα αποτελεί κομβικό στόχο του 

Προγράμματος

δεν έχει 

υποβληθεί 

ακόμα

0 0 Τέλος 2015
Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος  ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

Α/Α

ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ

Δημιουργία Θέσεων Εργασίας

Χωροθέτηση / ΕΠ

Συνολικός 

προϋπολογισμός 

(συγχρ/μενος)

Τίτλος ΈργουN° Αρμόδιος

Εκτιμώμενη 

Ημερομηνία 

Ολοκλήρωσης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013» 

 

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2012 
 

Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη 
 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013», η 

οποία συγκροτήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-

ΟΑΛΑΑ/οικ. 644/ 5-2-2008 «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού 

Προγράμματος “Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013” σύμφωνα με το άρθρο 12 του 

ν. 3614/2007» ΦΕΚ 499Β’/20-2-2008) και τροποποιήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 

υπ’ αριθ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ/οικ. 855/24-11-2008 (ΦΕΚ 2628/Β/24-12-2008), συνήλθε σε 4η
 

Συνεδρίαση στις 13 Νοεμβρίου 2012 στην Αθήνα, μετά την με αρ. πρωτ ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ 4268/8-

11-2012 πρόσκληση του Προέδρου της, Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων, με τα 

ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1 Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης   

2 
Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενης 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής 
Παρακολούθησης  

3 Εισήγηση Προέδρου Επιτροπής Παρακολούθησης 

4 

 
Υλοποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματος 

 Πρόοδος Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» (Ε.Π. – Ε.Π.) 

 Πρόοδος εκταμιεύσεων – παρακολούθηση του κανόνα αυτόματης 

αποδέσμευσης (ν+2 / ν+3) 

 Πρόοδος Μεγάλων Έργων και Έργων Προτεραιότητας Ε.Π. – Ε.Π. 

 Προγραμματισμός και Πρόοδος Υποβολής Αιτήσεων Μεγάλων 
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Έργων 

 Έλεγχοι 

 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα 

 

5 Αξιολόγηση Επιχειρησιακού Προγράμματος 

6 

 
Ειδικά Θέματα 

 Κρατικές Ενισχύσεις σε έργα υποδομών μεταφορών 

 Καταπολέμηση απάτης 

 

7 
Ενημέρωση για κλείσιμο προγραμμάτων προηγούμενης περιόδου 
2000-2006 

8 Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 

9 Λοιπά Θέματα 

10 Συμπεράσματα 

Στη Συνεδρίαση παρέστησαν 36 μέλη με δικαίωμα ψήφου και 10 μέλη χωρίς δικαίωμα 

ψήφου, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα. 

 
Έναρξη Συνεδρίασης 

 
1. Διαπίστωση απαρτίας – έναρξη συνεδρίασης – έγκριση ημερήσιας διάταξης 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας άρχισε η Συνεδρίαση. Η Επιτροπή Παρακολούθησης 

ενέκρινε την Ημερήσια Διάταξη. 

 

2. Έγκριση πρακτικών 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε τα πρακτικά της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Προγράμματος. 

 

3. Παρεμβάσεις Προέδρου Επιτροπής Παρακολούθησης και Γενικού Γραμματέα 

Μεταφορών 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων κος Ε. 

Σιμόπουλος, αναφέρθηκε στις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου για την 

απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών και για την ενίσχυση της ρευστότητας στον 

κατασκευαστικό κλάδο. Τόνισε την ανάγκη έντασης των προσπαθειών όλων των 

εμπλεκόμενων για την υποβοήθηση της υλοποίησης των έργων. 
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Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών κος Νίκος Σταθόπουλος αναφέρθηκε στο ειδικό βάρος 

των σιδηροδρομικών έργων στο ΕΠ-ΕΠ, στην πρόοδο υλοποίησής τους και τόνισε την 

ανάγκη ενίσχυσης της χρηματοδότησής τους κατά την επόμενη περίοδο. 

  

4. Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΠ «Ενίσχυση της 

Προσπελασιμότητας 2007-2013» 

Παρουσιάστηκε από την Προϊσταμένη της ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ στα μέλη της Επιτροπής η 

ενεργοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο σύνολό του και σε επίπεδο αξόνων 

προτεραιότητας (Προσκλήσεις – Εντάξεις – Νομικές Δεσμεύσεις – Δαπάνες). 

Έγινε αναφορά στα προβλήματα, στις αβεβαιότητες και στις αστοχίες που οφείλονται κυρίως 

στις οικονομικές συνθήκες της τελευταίας τριετίας (έλλειψη ρευστότητας, καθυστερήσεις 

πληρωμών του Δημοσίου) και στον τρόπο που επηρεάζουν την πορεία υλοποίησης του 

Προγράμματος. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ενημερώθηκε ότι η 2η αναθεώρηση του 

ΕΠ-ΕΠ μετατίθεται για το έτος 2013 λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω αναφερόμενες 

δυσχέρειες. 

Η μελλοντική πρόταση για τη 2η αναθεώρηση του Προγράμματος θα λάβει υπόψη τα 

συμπεράσματα της έκθεσης Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Προγράμματος, ή τυχόν 

επικαιροποιήσεις αυτής, εφόσον κριθεί αναγκαίο. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για την εφαρμογή του κανόνα αυτόματης 

αποδέσμευσης ν+2/ν+3. Βάσει των στοιχείων που παρουσιάσθηκαν, έχουν ήδη καλυφθεί οι 

απαιτήσεις του κανόνα για το έτος 2012. 

Σε ότι αφορά στο έτος 2013, μέρος των απαιτήσεων του κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης 

έχει καλυφθεί, αλλά θα χρειασθεί ένταση της προσπάθειας για την επίτευξη του σχετικού 

στόχου. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης επίσης ενημερώθηκε για την πορεία των ελέγχων των έργων 

του Προγράμματος. 

Παρουσιάστηκε από τους αναπληρωτές Προϊσταμένους της ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ και της ΕΔΑΜ η 

πορεία υλοποίησης των Μεγάλων Έργων και των Έργων Προτεραιότητας του 

Προγράμματος, καθώς και οι ενέργειες που αναλήφθηκαν σε σχέση με την τήρηση των 

στόχων του μνημονίου. 

Ενημερώθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για τις εξελίξεις των διαβουλεύσεων για τις 

Συμβάσεις Παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων από το Σύμβουλο του Υπουργού κ. Σαράντη 

Παντελιά. 
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Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επεσήμαναν τα ακόλουθα: 

 Επιβεβαιώθηκε η πληρότητα και η ποιότητα του φακέλου της Επιτροπής 

Παρακολούθησης. 

 Η ιδιαίτερη βαρύτητα και η σημασία του ΕΠ-ΕΠ για το ΕΣΠΑ. 

 Η απορρόφηση του Προγράμματος για το τρέχον έτος 2012 δεν είναι ικανοποιητική. 

Έγινε αναφορά σε χαμηλή απορρόφηση που παρατηρείται στους Άξονες 

Προτεραιότητας Β’, Δ’, και Ι’. 

 Παρουσιάζεται επισφάλεια για την τήρηση του Κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης 

Ν+2/Ν+3 για το έτος 2013. 

 Σε ότι αφορά στα μεταφερόμενα συγκοινωνιακά έργα από τα ΠΕΠ στο ΕΠ-ΕΠ, αυτά 

θα πρέπει να συνάδουν με το περιεχόμενο και τους στόχους του ΕΠ-ΕΠ. 

 Τα θέματα της διάκρισης των έργων του ΕΠ-ΕΠ σε φάσεις (phasing) για τη μετάβαση 

από το ΕΣΠΑ στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 θα πρέπει να 

συζητηθούν με την Ε. Επιτροπή. 

 Πιθανή αστοχία στην υλοποίηση του ΕΠ-ΕΠ θα επηρεάσει αρνητικά τον 

προγραμματισμό της περιόδου 2014-2020. 

 Διαπιστώθηκε η πρόοδος στην υποβολή των Αιτήσεων Επιβεβαίωσης 

Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης (ΑΕΧΕ) στην Επιτροπή, ενώ τονίστηκε ότι θα πρέπει να 

δοθεί πρωτίστως προτεραιότητα στην υποβολή των ΑΕΧΕ έργων γεφυρών, έργων 

προτεραιότητας και ενταγμένων έργων που παρουσιάζουν δαπάνες. 

 

Ο Προϊστάμενος της ΕΥΣ/ΕΑΣ επεσήμανε τα ακόλουθα: 

 Παρατηρείται σημαντική υστέρηση στην επίτευξη των στόχων του μνημονίου σε ότι 

αφορά τις δαπάνες. 

 Ζητείται επίσπευση της συμβασιοποίησης των ενταγμένων νέων έργων, προκειμένου 

να δοθούν οι σχετικές προκαταβολές. 

 Θα εξεταστεί το θέμα μεταφοράς συγκοινωνιακών έργων των ΠΕΠ στο ΕΠ-ΕΠ. 

 Επίσης, ενημέρωσε για τις εφαρμογές του ΟΠΣ που αναπτύχθηκαν για την  

παρακολούθηση των Μεγάλων έργων και των έργων προτεραιότητας. 

 Παρουσιάστηκαν οι απλοποιήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχων  (ΣΔΕ) 

των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. 

 Έγινε ενημέρωση για τις νέες εφαρμογές του ΟΠΣ, σε ότι αφορά την παρακολούθηση 

της προόδου των απαλλοτριώσεων και του κόστους τους, καθώς και των εμπλοκών 

στην υλοποίηση των έργων προτεραιότητας. 

 

5. Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Ε.Π. 
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Παρουσιάστηκε από το Σύμβουλο Αξιολόγησης του Προγράμματος η πορεία και τα 

συμπεράσματα της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Ε.Π.-Ε.Π. 

Το τεύχος της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Προγράμματος υποβλήθηκε από το Σύμβουλο 

στην ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ στο τέλος Οκτωβρίου και εξετάζεται από την Υπηρεσία.  

Μετά την οριστικοποίηση των σχολιασμών επί του περιεχομένου της Ενδιάμεσης 

Αξιολόγησης και λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις της αρμόδιας ΕΥΣΣΑΑΠ και των 

μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, προβλέπεται η αποστολή της 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το τέλος του 2012.    

 

6. Ειδικά Θέματα 

Έγινε ενημέρωση από εκπρόσωπο της μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων της ΕΥΣ στην 

Επιτροπή Παρακολούθησης για το καθεστώς των Κρατικών Ενισχύσεων που διέπει τα έργα 

υποδομών Μεταφορών. 

Έγινε ενημέρωση από τον εκπρόσωπο της Ε. Επιτροπής για θέματα που αφορούν την 

καταπολέμηση της απάτης. 

Έγινε ενημέρωση από τον Προϊστάμενο της ΕΥΣ/ΕΑΣ για τη νέα πρόσκληση του ειδικού 

προϋπολογισμού για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών.  

 

7. Ενημέρωση για το κλείσιμο προγραμμάτων προηγούμενης περιόδου 2000 – 2006.   

Διαπιστώθηκε η μεγάλη πρόοδος που πραγματοποιήθηκε στη διαδικασία ολοκλήρωσης των 

ημιτελών έργων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ’ ΚΠΣ (ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και ΕΠ-ΣΑΑΣ) 

και του Ταμείου Συνοχής ΙΙ.  

Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του Μαρτίου 2013 θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες 

για την ολοκλήρωση των υπολειπομένων ημιτελών έργων. 

 

8. Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 

Παρουσιάστηκε από τον εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑΑΠ το πλαίσιο για την έναρξη διαλόγου για 

το σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, σύμφωνα με τη σχετική 

εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Μεταφορών, Υποδομών και 

Δικτύων. 

 

9. Συμπεράσματα 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης: 

α) διαπιστώνει την πρόοδο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της 

Προσπελασιμότητας» (ΕΠ-ΕΠ) σε επίπεδο προσκλήσεων, εντάξεων και πληρωμών, που 
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όμως πρέπει να ενταθεί περαιτέρω με τη συνεργασία όλων των φορέων που εμπλέκονται 

στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

β) επισημαίνει την ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών για την κάλυψη του 

κανόνα ν+3/ν+2 για το έτος 2013, και την επίτευξη του στόχου του Προγράμματος 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης.  

γ) επισημαίνει ότι η δυνατότητα μεταφοράς έργων προσπελασιμότητας από τα 

Περιφερειακά Προγράμματα στο ΕΠ-ΕΠ θα εξετασθεί υπό την προϋπόθεση ότι 

πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια ωριμότητας αυτών, ότι συνάδουν με τη στοχοθεσία 

του Προγράμματος και ότι δεν ανατρέπεται ο τρέχον σχεδιασμός του ΕΠ-ΕΠ. 

δ) διαπιστώνει την ανάγκη ενίσχυσης με επιπρόσθετους πόρους των αξόνων της Τεχνικής 

βοήθειας του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την προετοιμασία έργων της επόμενης 

Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. 

ε) διαπιστώνει τον καθοριστικό ρόλο της ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ και της ΕΔΑΜ στη διαχείριση των 

πόρων του ΕΠ-ΕΠ αλλά επισημαίνει και την ανάγκη της περαιτέρω ενίσχυσης του ρόλου 

τους για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος και την υποστήριξη του 

σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Υποδομών Μεταφορών της 

επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.  

 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

Παρακολούθησης 

 

Ευστράτιος Σιμόπουλος 

Γενικός Γραμματέας  

Δημοσίων Έργων 
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                                                                         Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 
(ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ) 

   Αθήνα,  28 Ιουνίου 2012        
   Αρ. Πρωτ. οικ. 2533 

  

 
                                                   ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
Της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της 

Προσπελασιμότητας 2007-2013», για την έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης έτους 2011 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013» με 

γραπτή διαδικασία.     

  

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της 

Προσπελασιμότητας 2007-2013», η οποία συγκροτήθηκε με την Κοινή Υπουργική 

Απόφαση υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ. 644/ 5-2-2008 «Συγκρότηση Επιτροπής 

Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπαλασιμότητας 

2007-2013» σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3614/2007» ΦΕΚ 499Β’/20-2-2008) και 

τροποποιήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ/οικ. 

855/24-11-2008 (ΦΕΚ 2628/Β/24-12-2008), εκλήθη να διατυπώσει τις παρατηρήσεις της 

και να εγκρίνει με γραπτή διαδικασία το περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης έτους 2011 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013» και των 

Παραρτημάτων της. 

 

Με την ολοκλήρωση της γραπτής διαδικασίας, και αφού ελήφθησαν υπόψη οι 

επισημάνσεις των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης με δικαίωμα ψήφου που 

απεστάλησαν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και ενσωματώθηκαν στην Ετήσια 

Έκθεση όλες οι απαραίτητες διορθώσεις, η Επιτροπή Παρακολούθησης: 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    
 
Την Έγκριση του περιεχομένου της Ετήσιας Έκθεσης έτους 2011 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013» και 

των Παραρτημάτων της.  

  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ-ΕΠ  
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ  
 

 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 


