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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 10η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 487/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 26-02-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
οικ. 54818 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 21-02-2019. 
 

Θέμα 17ο 
Τροποποίηση της μελέτης σήμανσης ασφάλισης του έργου "Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Δρυόπης 
(Κόμβος Καλλονής)- Γαλατά (Διακριτό τμήμα Βελτίωσης), από τις χ.θ. 0+000 έως χ.θ 11+603. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική 
 Τζίβα Αιμιλία  
 Βρύνα Φωτεινή 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Νερούτσου Μαρία 
 Λεβέντη Αγγελική 

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την υπ αριθμ πρωτ:8073/21-02-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Νήσων στην οποία αναφέρονται  τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Το Ν. 4071/12 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 

διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 
3. Το  Ν.145/2010  « Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής » όπως τροποποιήθηκε με την  υπ΄αρ 

37419/13479/8-5-2018 Απόφαση και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 1661/11-5-2018). 
4. Την υπ΄αρ. 44403/20-10-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄2494/4-11-11) έγκριση τροποποίησης 

του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 
5. Το Ν.3669/08, «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευή Δημοσίων Έργων  (ΚΔΕ)». 
6. Τον N. 4070/2012, «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταφορών, δημοσίων έργων και άλλες 

διατάξεις». 
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7. Τον Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και 
ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄90/18-4-2013). 

8. Τον Ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις 
Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 

9. Τον Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

10. Τις διατάξεις του ν. 3316/05«Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

11. Το ΠΔ 7/2013 “Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα 
έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων 
εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

12. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των 
διατάξεων του π.δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του 
ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών» 

13. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων» 
14. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές. 
15. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας. 
16. Το από 11-09-2013 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 17.537.961,99 €με το Φ.Π.Α. 
17. Την οριστική μελέτη οδοποιίας και αποχέτευσης-αποστράγγισης οδού του έργου του θέματος, η 

οποία εκπονήθηκε από τα συμπράττοντα γραφεία μελετών∆. Αναγνωστόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ – 
Παρασκευόπουλος Μιχάλης- Κολαϊτη Ελένη – Αλκαλαής Ηλίαςκαι εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 31/21-5-
2010 απόφαση της νομαρχιακής επιτροπής υποδομών της Νομαρχίας Πειραιά. 

18. Την υπ αρ. 2054/23-11-2012 απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε η μελέτη σήμανσης ασφάλισης του έργου, η οποία εκπονήθηκε από τα 
συμπράττοντα γραφεία μελετών ∆. Αναγνωστόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ – Παρασκευόπουλος Μιχάλης- 
Κολαϊτη Ελένη – Αλκαλαής Ηλίας 

19. Την  υπ΄. αρ. 671/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε α) η τροποποίησης μελέτης – έγκρισης νέων διατομών εκσκαφής των πρανών από τη 
Χ.Θ. 2+350 έως τη Χ.Θ. 3+150 και β) η έγκριση υψομετρικής προσαρμογής έργων οδοποιίας και 
τροποποίησης υδραυλικών έργων της μελέτης του έργου. 

20. Την  υπ. αρ. 2790/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε η τροποποίησης μελέτης α) ως προς τις διατομές εκσκαφής των πρανών από τη Χ.Θ. 
1+780,74 έως Χ.Θ. 3+060,17και β) ως προς την κατασκευή του τεχνικού έργου απορροής ομβρίων 
Ο.1.5  

21. Την υπ’ αρ. 296/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε η τροποποίηση των διατομών 231 έως Α54 του έργου του θέματος. 

22. Την επικαιροποιημένη μελέτη σήμανσης ασφάλισης που υπέβαλε ο ανάδοχος με την από 9-1-2019  
αίτησή του (αρ. πρωτ. 8073/9-1-2019). 

23. Τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής (θέμα 15/2Η 
Συνεδρία 2019) σχετικά με την τροποποίηση της μελέτης σήμανσης ασφάλισης του έργου του 
θέματος. 

 
ΕΠΕΙΔΗ 

1. Η μελέτη σήμανσης ασφάλισης του γραφείου μελετών G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ MHXANIKOI 
Α.Ε. που υπέβαλε ο ανάδοχος α) είναι σύμφωνη με τις "Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων για 
Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων- Ο.Μ.Ο.Ε. - Σ.Α.Ο" β) είναι σύμφωνη με τον Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας και την ΚΥΑ Α6/0/1/118/26-7-74 (ΦΕΚ 679Β/1974) γ) έλαβε υπόψη τις εγκριθείσες 
τροποποιήσεις της μελέτης με τις υπ' αρ. 671/2015 και 2790/2017 αποφάσεις της οικονομικής 
επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 

2. Η εγκεκριμένη  μελέτη των συμπράττοντων μελετών ∆. Αναγνωστόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ – 
Παρασκευόπουλος Μιχάλης- Κολαϊτη Ελένη – Αλκαλαής Ηλίας, δεν μπορεί να εφαρμοστεί κατά το 
πλείστον καθώς α) αποκόπτει με τοποθέτηση ΣΑΟ, παρόδιες ιδιοκτησίες με κατοικίες ή με γεωργική 
χρήση β) εκ των πραγμάτων δεν περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις της μελέτης που έλαβαν χώρα 
κατά την εκτέλεση του έργου και εγκρίθηκαν αρμοδίως. 

3. Η υπηρεσία έλεγξε την υποβληθείσα μελέτη σήμανσης ασφάλισης και προέβη στις παρακάτω 
επισημάνσεις: 
Α) Στην παρ. 3.17 της Τεχνικής έκθεσης αναγράφεται ότι:«Ειδικά για τις περιοχές όπου προβλέπεται 
η τοποθέτηση ΣΑΟ κατηγορίας Ν2/W2 καθίσταται εφικτή και κατόπιν εντολής από την Υπηρεσία, η 
δυνατότητα αντικατάστασής τους με ΣΑΟ κατηγορίας Ν2/W3 εφόσον η πλευρική διαμόρφωση της 
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οδού ικανοποιεί το κριτήριο του λειτουργικού πλάτους (W=1,00m) και με δεδομένο ότι για την 
τοποθέτησή τους θα ληφθούν υπόψη οι οδηγίες που προβλέπονται στην παρ. 7 των ΟΜΟΕ-ΣΑΟ. 
Παράλληλα, εάν κατά την εφαρμογή των ΣΑΟ στο πεδίο παρουσιαστούν προβλήματα τα οποία 
έχουν να κάνουν με την αδυναμία πρόσβασης των παρόδιων ιδιοκτησιών στην οδό, μπορούν να 
λάβουν χώρα στις θέσεις αυτές διακοπές των ΣΑΟ με την εφαρμογή των κατάλληλων απολήξεων 
κατόπιν εντολής και συνεννόησης με την Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που 
απαιτούνται για να είναι λειτουργικά τα ΣΑΟ.» 
Κατόπιν των παραπάνω δύναται κατόπιν εντολής της υπηρεσίας και λαμβάνοντας υπόψη το 
λειτουργικό πλάτος να τοποθετηθούν και ΣΑΟ N2/W3. Επιπλέον, σε θέσεις που τοποθετούνται τα 
ΣΑΟ και θα πρέπει να διακόπτονται για λόγους που έχουν να κάνουν με προσβάσεις παρόδιων 
ιδιοκτητών, θα χρησιμοποιηθεί και ο τύπος Η1W3 κατά περίπτωση για λόγους εξασφάλισης του 
απαιτούμενου λειτουργικού μήκους. 
Β) Στη χ.θ. 2+570 συμβάλλει υφιστάμενη δημοτική οδός η οποία παρέχει μοναδική πρόσβαση σε 
κατοικίες στη παραλία Νεράντζα και η οποία αποκόπτεται με την τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας. 
Σε προηγούμενη  αλληλογραφία ο Δήμος Τροιζηνίας -Μεθάνων είχε ζητήσει την αποκατάσταση της 
βατότητας της δημοτικής οδού, η οποία είχε αποκοπεί λόγω των εργασιών  της παρούσας 
εργολαβίας. Καθώς η οδός συμβάλλει στην κορυφή ωοειδούς καμπύλης και είναι προβληματική η 
ορατότητα ιδιαίτερα για τα οχήματα που θα πρέπει από τη δημοτική οδό να εισέλθουν στην 
επαρχιακή, προτείνεται έως τη λήξη της εργολαβίας η αναζήτηση πρόσφορης λύσης σε συνεργασία 
με το Δήμο Τροιζηνίας- Μεθάνων. 

4. Η σήμανση- ασφάλιση για τη χ.θ. από 6+650 έως 7+300 περιλαμβάνεται σε ήδη εγκριθείσα 
τροποποίηση των διατομών της οδού. 

5. Έχουν παραγραφεί οι αξιώσεις του εργοδότη ως προς τον αρχικό μελετητή του έργου του θέματος, 
καθώς έχει  παρέλθει εξαετία από την παραλαβή της.  

 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Tην έγκριση της Μελέτης σήμανσης- ασφάλισης του έργου «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Δρυόπης 
(Κόμβος Καλλονής)- Γαλατά (Διακριτό τμήμα Βελτίωσης)», από τις χ.θ. 0+000 έως 11+603.(σχέδια Σ.1 
έως Σ.10 και Σ.12 έως Σ.20Β) με τις παρακάτω παρατηρήσεις: 

Α) η υπηρεσία δύναται κατόπιν εντολής της και λαμβάνοντας υπόψη το λειτουργικό πλάτος να 
τοποθετήσει και ΣΑΟ N2/W3. Επιπλέον, σε θέσεις που τοποθετούνται τα ΣΑΟ και θα πρέπει να 
διακόπτονται για λόγους που έχουν να κάνουν με προσβάσεις παρόδιων ιδιοκτητών, θα 
χρησιμοποιηθεί και ο τύπος Η1W3 για λόγους εξασφάλισης του απαιτούμενου λειτουργικού μήκους. 
Β)Στη χ.θ. 2+570 προτείνεται  έως τη λήξη της εργολαβίας η αναζήτηση πρόσφορης λύσης σε 
συνεργασία με το Δήμο Τροιζηνίας Μεθάνων.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Tην έγκριση της Μελέτης σήμανσης- ασφάλισης του έργου «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Δρυόπης 
(Κόμβος Καλλονής)- Γαλατά (Διακριτό τμήμα Βελτίωσης)», από τις χ.θ. 0+000 έως 11+603.(σχέδια Σ.1 
έως Σ.10 και Σ.12 έως Σ.20Β) με τις παρακάτω παρατηρήσεις: 

Α) η υπηρεσία δύναται κατόπιν εντολής της και λαμβάνοντας υπόψη το λειτουργικό πλάτος να 
τοποθετήσει και ΣΑΟ N2/W3. Επιπλέον, σε θέσεις που τοποθετούνται τα ΣΑΟ και θα πρέπει να 
διακόπτονται για λόγους που έχουν να κάνουν με προσβάσεις παρόδιων ιδιοκτητών, θα 
χρησιμοποιηθεί και ο τύπος Η1W3 για λόγους εξασφάλισης του απαιτούμενου λειτουργικού μήκους. 
Β)Στη χ.θ. 2+570 προτείνεται  έως τη λήξη της εργολαβίας η αναζήτηση πρόσφορης λύσης σε 
συνεργασία με το Δήμο Τροιζηνίας Μεθάνων.  

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Σαπουνά Αγγελική 
Τζίβα Αιμιλία  
Βρύνα Φωτεινή 
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Νερούτσου Μαρία 
Λεβέντη Αγγελική 
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