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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 27η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 230/2018 

Σήμερα 06/9/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση 
που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 167052/31-8-
2018 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 
31-8-2018 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 1ο Η.Δ. 

Έγκριση λήψης μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδικής κυκλοφορίας, 
επί της Επ.Ο.34 «Αμφιάρειο – Μαρκόπουλο – Σκάλα Ωρωπού – Χαλκούτσι», από την 
ΧΘ 8+532 έως ΧΘ 12+500, στο Δ. Ωρωπού, εξαιρουμένου του οδικού τμήματος που 
διέρχεται εντός ΔΚ Μαρκόπουλο Ωρωπού. 

 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα ενός (81) παρόντων Περιφερειακών 
Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη 
συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ. Καπάταης Χρήστος, Χατζηπέρος Παναγιώτης 
(Τάκης),  Βασιλείου Ιωάννης. 
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Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σμέρος Ιωάννης 
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος 
Νικόλαος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, 
Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος 
(Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου 
Μαλάμω, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, 
Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Γιαννακάκη Μαρία, 
Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά 
Νικολέττα, Δημοπούλου Ελένη, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), 
Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θανοπούλου 
Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, 
Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής 
Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορομάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καμπά 
Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λάσκαρη - 
Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς 
Ασημάκης (Μάκης), Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, 
Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, 
Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά 
Φωτεινή, Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά 
Παναγιώτα, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Σαπουνά Αγγελική 
(Αγγέλικα), Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, 
Σωτηροπούλου Ελένη, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή 
Παρασκευή (Βούλα), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, 
Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος. 
  
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ. κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος Γεώργιος, 
Τζόκας Σπυρίδων, Γαβρίλης Γεώργιος, Φιλίππου Πέτρος. 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Γάκης Αντώνιος, 
Γιάμαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, Δημάκος Δημήτριος, Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
(Νάσος), Κουκά Μαρίνα, Λαμπρίδου Μαρία, Μαντούβαλος Πέτρος, Νικολιδάκη 
Φλωρεντία (Φλώρα), Πατσαβός Παναγιώτης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, 
Ροκοφύλλου Άννα, Σγουρός Ιωάννης, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τσαβαλιά 
Παρασκευή (Βιβή), Χαρδαλιάς Νικόλαος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο 
στην Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Σαπουνά, η οποία θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού 
Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 166576/31-8-2018 εισήγησή της, που έχει 
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σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
 

Έχοντας υπ’ όψη : 
 

1.  Το N.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 
2.  Το Ν.2696/1999   (ΦΕΚ 57/Α/23-3-1999)   «Κύρωση του Κώδικα   Οδικής 

Κυκλοφορίας»  και  συγκεκριµένα  του  άρθρου  52,  όπως  τροποποιήθηκε  
µε  την παράγραφο 9 του άρθρου 48 του Ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α’/17-12-
2014) 
«Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και ∆ηµοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις» 

 
1. Το Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α’/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας 

Αττικής» όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 44403 Απόφαση (ΦΕΚ 
2494Β’/4-11-2011) του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του 
Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και με την υπ’ 
αριθµ. 109290/39629 Απόφαση (ΦΕΚ 4251/Β’/29-12-2016) του Γεν. 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

4. Την µε αριθµ. πρωτ. οικ.177070/10-09-2014 (ΦΕΚ 2542/Β’/24-09-2014) 
απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής   «Ανάθεση – Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων 
στους Αντιπεριφερειάρχες». 

 
5.  Την υπ’ αριθµ. οικ.234321/27-11-2014 (ΦΕΚ 3203/Β’/28-11-2014) Απόφαση 

του Περιφερειάρχη Αττικής    “Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων  σε  
Αντιπεριφερειάρχες  της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συµβούλους 
της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή 
Περιφερειάρχη” σε Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης”. 

 
6.  Την υπ’ αριθµ.4422/Ε.Ο. Απόφαση Γεν.Γραµµ. Περιφερείας Αττικής)-

«Καθορισµός των οδών του Ν. Αττικής, αρµοδιότητας Περιφερείας  Αττικής» 
(ΦΕΚ1787/06.09.07). 

 
 
και επειδή: 

 
1.  Στα άρθρα 186 και 210 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» βάσει των οποίων, στις αρµοδιότητες των  
Περιφερειών  περιλαµβάνονται  µεταξύ άλλων και οι: 
 Εκπόνηση κυκλοφοριακών µελετών και ο έλεγχος των µελετών αυτών 
 Άσκηση αρµοδιοτήτων επί θεµάτων οδικής κυκλοφορίας, όπως οι µετρήσεις, η 
σήµανση  καθώς  και   ο  φωτισµός  και  η  σηµατοδότηση  των  οδών  που  η 
συντήρησή τους είναι αρµοδιότητα Περιφέρειας Αττικής 

       2.  Η  παράγραφος  9  του  άρθρου  48  του  Ν.  4313/2014  (ΦΕΚ  261/Α’/17-
12-2014) 
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  «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και ∆ηµοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις»  τροποποιεί   το  άρθρο  52  του  Ν.  2696/1999  (ΦΕΚ  
57/Α/23-3-1999)«Κύρωση  του  Κώδικα  Οδικής  Κυκλοφορίας»  ως  εξής:  
«Μέτρα  ρύθµισης  οδικής κυκλοφορίας   που   αφορούν   στη   ρύθµιση   της   
κυκλοφορίας,   … λαµβάνονται µε αποφάσεις του Περιφερειακού ή ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητάς τους,  µε  βάση  µελέτες  που  
έχουν  εκπονηθεί  από  ή  για λογαριασµό   των   αρµοδίων   Τεχνικών   
Υπηρεσιών   τους.   Οι   αποφάσεις   αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης».  

      3. Σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής, υπ’ αριθµ.   109290/39629 Απόφαση (ΦΕΚ 4251/Β’/29-
12-2016) του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η ΔΙΔΙΜΥ 
Π.Α. ορίζεται ως αρµόδια «Υπηρεσία  Κυκλοφορίας»  η  οποία  ελέγχει και 
εισηγείται  µέτρα  ρύθµισης  οδικής  κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο 
αρµοδιότητάς της, προκειµένου να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις εφαρµογής 
αυτών.  

     4.   Η εν λόγω κυκλοφοριακή µελέτη περιλαµβάνει µέτρα ρύθµισης κυκλοφορίας 
επί της Επ.Ο.34«Αμφιάρειο –Μαρκόπουλο-Σκάλα Ωρωπού-Χαλκούτσι», στο Δ. 
Ωρωπού, που  ανήκουν  στο  οδικό  δίκτυο, αρµοδιότητας συντήρησης της 
ΔΙΔΙΜΥ Περιφερείας Αττικής. 

5.  Η   ΔΙΔΙΜΥ   Περιφέρειας Αττικής γνωμοδοτεί θετικά   από κυκλοφοριακή  
άποψη,  για  την εφαρμογή λήψης µέτρων  προσωρινών κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων οδικής κυκλοφορίας  επί της Επ.Ο.34  «Αμφιάρειο –Μαρκόπουλο-
Σκάλα Ωρωπού-Χαλκούτσι»,από την ΧΘ 8+532 έως ΧΘ 12+500, στο Δ. 
Ωρωπού,σύμφωνα   µε   το   αρ.   Πρωτ.:9309/31.07.18 έγγραφο της. 

      6. Για την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων προσωρινών κυκλοφορικών 
ρυθμίσεων (σχεδιασμός  κυκλοφοριακής ροής και μελέτη  σήμανσης)  στα 
οδικά τμήματα της Επ.Ο.34 από την ΧΘ 8+532 έως ΧΘ 12+500, στο Δ. 
Ωρωπού, εξαιρουμένου του οδικού τμήματος που διέρχεται εντός  ΔΚ 
Μαρκόπουλο Ωρωπού,κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου: «AΝΑΠΤΥΞΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ» προβλέπονται εξής: 

 

• Κατά τον σχεδιασμό της κυκλοφοριακής ροής: 
1. Το εργοτάξιο δεν θα είναι μόνιμο αλλά μικρής διάρκειας (ολιγόωρο χωρίς να 

παραμένουν ανοικτές τομές μετά το πέρας εργασιών, η κατασκευή φρεατίων θα 
ολοκληρώνεται αυθημερόν). 

2. Όλες οι εργασίες του θα πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια της ημέρας, σε 
χρονοδιάγραμμα 2 μηνών και με ενδεικτική ημερομηνία έναρξης την 20.08.18. 

3. Το μήκος  κατάληψης του οδοστρώματος όσον αφορά την κατά μήκος τομή θα 
είναι 300μ (με μέγιστο 500μ) ενώ το πλάτος κατάληψης θα ανέρχεται σε 1,20μ.  

4. Στα τμήματα οδών στα οποία το διαθέσιμο πλάτος θα παραμένει >5,5μ. η 
κυκλοφορία θα πραγματοποιείται ανεμπόδιστα από το εναπομένων τμήμα της 
οδού, ενώ σε όσα θα παραμένει <5,5μ. (min 3.25μ) θα εφαρμόζεται εναλλάξ 
κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων, με ρύθμιση χρήσης σημαιοφόρων και 
ενδοεπικοινωνίας για έλεγχο του φόρτου ανά κατεύθυνση. 

5. Μείωση ορίου ταχύτητας στα 40χλμ/ώρα,αλλά και προσπεράσματος οχημάτων. 
6. Η όλη διαδικασία ανά τμήμα θα συνεχίζεται στο επόμενο, μόνο μετά την 
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ολοκλήρωση της στο προηγούμενο τμήμα της.  
7. Υπήρξε ενημέρωση και συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων (Δήμος, 

οργανισμούς αστικών ή υπεραστικών συγκοινωνιών, τροχαία, αστυνομία, 
οργανισμούς επείγουσας ανάγκης)  προκειμένου να εκτιμηθούν και να 
ελαττωθούν οι επιπτώσεις, λόγω των νέων προσωρινών κυκλοφοριακών 
συνθηκών.  

8. Σε περιπτώσεις λειτουργίας χώρων στάθμευσης παρόδιων εγκαταστάσεων, που 
διαθέτουν διαμορφωμένη είσοδο-έξοδο οχημάτων(περίφραξη οικόπεδου και 
πύλη), προβλέπεται η κατά περίπτωση, τροποποίηση των γεωμετρικών 
στοιχείων αυτής σε νέα θέση, με το ελάχιστο δυνατό πλάτος πρόσβασης 
οχημάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις κατασκευής του έργου.  

9. Κατά την διάρκεια των εργασιών τομών θα υπάρχει απαγόρευση της 
στάθμευσης των οχημάτων στα σημεία όπου θα γίνεται επέμβαση από τα 
συνεργεία της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΕΛ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε.»,καθώς θα υπάρχει και παρουσία σημαιοφόρου προειδοποίησης εκτέλεσης 
έργου.  
 

• Κατά την εφαρμογή της μελέτης σήμανσης : 
1.   Η σήμανση που θα εφαρμοστεί θα είναι σύμφωνη με τα (γ) & (δ) σχετικά όπως 

παρουσιάζεται στα σκαριφήματα της συνημμένης με το (α) σχετικό εργοταξιακής 
σήμανσης.  

2. Η απαιτούμενη σήμανση συμπεριλαμβάνει και τις ρυθμιστικές πινακίδες (Ρ-5), 
(Ρ-30),(Ρ-32) με ένδειξη ορίου 40χλμ, (Ρ-36) και (Ρ-52). 

3. Η μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που 
προτείνεται, θα καλυφθεί  ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών του 
οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (ημέρα- νύχτα).  

4.   Θα προβλέπεται ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης 
(ασθενοφόρα, πυροσβεστικά,    περιπολικά αστυνομίας κλπ.). 

5. Μετά το πέρας των εργασιών, οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα 
εργοταξιακής σήμανσης-ασφάλισης δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην 
περιοχή. Η αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλειας θα εκτελεστεί 
σε ώρες μειωμένου κυκλοφοριακού φόρτου και με επίβλεψη της ΟΤΕ Α.Ε., 
επαναφέροντας την πρότερη σήμανση και ασφάλιση του οδικού δικτύου της 
περιοχής.  

6. Η εγκατάσταση της προσωρινής σήμανσης-ασφάλισης και η απομάκρυνσή της 
θα γίνει με ευθύνη & έξοδα του αναδόχου. 

7. Ο ανάδοχος του έργου, υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των 
εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, 
τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, κλπ, ώστε να 
εξασφαλίζεται, με αποκλειστική του μέριμνα και ευθύνη, η ομαλή και ασφαλής 
διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών στην περιοχή των 
εκτελουμένων έργων. 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Την   έγκριση  λήψης   µέτρων   προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδικής 
κυκλοφορίας, επί της Επ.Ο.34 «Αμφιάρειο –Μαρκόπουλο-Σκάλα Ωρωπού-
Χαλκούτσι», από την ΧΘ 8+532 έως ΧΘ 12+500, στο Δ. Ωρωπού, εξαιρουμένου του 
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οδικού τμήματος που διέρχεται εντός ΔΚ Μαρκόπουλο Ωρωπού, όπως αυτά 
διορθώθηκαν και ελέχθηκαν από την ΔΙΔΙΜΥ Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε το 
αρ.Πρωτ. 9309/31.07.18 έγγραφό της. 

 
Στη συνέχεια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Σαπουνά διευκρινίζει στο Σώμα ότι τα (α), 

(γ) και (δ) σχετικά που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση αφορούν τα αντίστοιχα 
σχετικά στη συνημμένη με αρ. πρωτ. 9309/31-7-2018 γνωμοδότηση της Δ/νσης 
Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (ΔΙΔΙΜΥ) της Περιφέρειας Αττικής και 
συγκεκριμένα : 

α) Το από 23-7-2018 έγγραφο του ΟΤΕ ΑΕ με τη συνημμένη μελέτη. 
γ) Την υπ’ αρ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 Απόφ. Υφ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (ΦΕΚ 905/Β/20-05-

2011) που αφορά στην έγκριση «1)….και 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών 
Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)». 

δ) τις διατάξεις της υπ. αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/01-07-2003 Απόφ. Υφ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 
946/Β/09-07-2003) που αφορά στην έγκριση «Τεχνική Προδιαγραφής Σήμανσης 
Εκτελούμενων Οδικών Έργων …κατοικημένων περιοχών». 

 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει ομόφωνα 
 

A. Την έγκριση της λήψης των μέτρων που περιλαμβάνονται στη μελέτη που 
εκπονήθηκε από την ανάδοχο κοινοπραξία «ΜΕΤΚΑ-ΕΓΝΑΤΙΑ», για την κατασκευή 
του έργου «Ανάπτυξη Δικτύου Πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA) σε περιοχές της 
Ελληνικής Επικράτειας», όπως αυτή ελέγχθηκε, διορθώθηκε και θεωρήθηκε από τη 
Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (ΔΙΔΙΜΥ) της Περιφέρειας Αττικής 
(σύμφωνα µε την αρ. πρωτ. 9309/31-7-18 θετική γνωμοδότησή της) και αφορά σε 
προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οδικής κυκλοφορίας, επί της Επ.Ο.34 
«Αμφιάρειο –Μαρκόπουλο-Σκάλα Ωρωπού-Χαλκούτσι», από την ΧΘ 8+532 έως ΧΘ 
12+500, στο Δ. Ωρωπού, εξαιρουμένου του οδικού τμήματος που διέρχεται εντός ΔΚ 
Μαρκόπουλο Ωρωπού. 

B. Την έγκριση της αναφερομένης μελέτης που εκπονήθηκε από την ανάδοχο 
κοινοπραξία «ΜΕΤΚΑ-ΕΓΝΑΤΙΑ» όπως αυτή ελέγχθηκε, διορθώθηκε και θεωρήθηκε 
από τη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (ΔΙΔΙΜΥ) της Περιφέρειας 
Αττικής και όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 
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