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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Γραφείο Προέδρου 
 

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 9η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 71/2021 

Σήμερα 31/3/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που 
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα μέλη 
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των 
διατάξεων: Α) των παρ. 1 & 2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-
2010), όπως ισχύει, Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” 
(Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020) και Γ) της υπ’ αριθμ. 427/2020 εγκυκλίου της Δ/νσης 
Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 
Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 235856/24-3-2021 πρόσκλησης του 
Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου και της υπ’ αριθμ. πρωτ. 239692/26-3-2021 
συμπλήρωσης αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόμιμα στις 24/3/2021 και στις 26/3/2021 
αντίστοιχα, στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς 
και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 
 

Θέμα 4ο Η.Δ. 

Λήψη απόφασης μείωσης του ανώτατου ορίου ταχύτητας στο οδικό τμήμα της Λ. 
Βουλιαγμένης από τη Λ. Αλίμου έως τη Λ. Ποσειδώνος, αρμοδιότητας της Δ/νσης 
Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής. 
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα επτά 
(77) παρόντων επί συνόλου εκατόν ενός (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ οι 
συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του 
συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Συμμετέχοντες/Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος 
 
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
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Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, 
Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός 
Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.:Βαθιώτης Αθανάσιος, Βιδάλη Μαρία 
(Μαίρη) Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Μελάς 
Σταύρος, Πέππας Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αγγουράς 
Κων/νος, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος 
Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλεξίου Ελισσάβετ, Αλμπάνης Ευάγγελος, 
Αλυμάρα Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος 
Δημήτριος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος 
Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-
Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, 
Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, 
Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), 
Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου 
Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, 
Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, 
Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, 
Κατσικάρης Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κεχρής Ιωάννης, Κοροβέσης Στυλιανός, 
Κοσμίδη Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), 
Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη 
(Κατερίνα), Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη 
Άννα, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, 
Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, 
Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Παππάς Στέφανος, Πρωτούλης Ιωάννης, 
Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος 
Ιωάννης, Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, 
Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάνα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου 
Νίκη. 
 
Μη συμμετέχοντες/Απόντες: 
Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη. 
 
Το μέλος του Π.Σ. κ. Αθανασίου Μάριος. 
 

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.  
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία. 
 
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος δίνει 
το λόγο στον Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Α. Κατσιγιάννη, ο οποίος θέτει υπ’ 
όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 158273/25-02-2021 εισήγηση 
της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, που 
εστάλη με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
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Έχοντας υπ’ όψη : 
1. Το N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδ/σης και της 

Αποκ/νης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/Α’/19.07.18) 

2. Την υπ’ αριθμ. 37419 / 13479 / 08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αρ.121/2018 
Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β’/11-05-
2018), περί τροποποίησης –  επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 

3. Την με αριθ. 21947/12-01-2121 (ΦΕΚ.133/Β’/19.1.2021) Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής, σύμφωνα με την οποία μεταβιβάζεται στον κο Κατσιγιάννη 
Αθανάσιο του Χρήστου Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Αττικής η άσκηση 
των αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού, της Δ/νσης Έργων 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας, της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
και της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Αττικής, όπως προβλέπονται στα 
άρθρα 48, 53, 54 και 60 του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής» αντίστοιχα, καθώς και λοιπών αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τις ως άνω 
αναφερόμενες Δ/νσεις δυνάμει των κείμενων διατάξεων (με εξαίρεση τις 
αρμοδιότητες που με την παρούσα μεταβιβάζονται στον Αντιπεριφερειάρχη Κόκκαλη 
Βασίλειο του Ευαγγέλου) 

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

5. Τη με αρ. 62556/5073 (ΦΕΚ.701/Δ’/13-12-1990) απόφαση του Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί καθορισμού του Βασικού Οδικού Δικτύου με την οποία 
κατατάσσεται σε αυτό η Λ.Βουλιαγμένης από Λαγουμιτζή (προέκταση) μέχρι 
Πηγαδάκια Βούλας. 

6. Τη με αρ. Δ17α/06/52/ΦΝ 443 (ΦΕΚ.398/Β’/21-03-2007) απόφαση του Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί καθορισμού των οδών του Πρωτεύοντος Αστικού Οδικού Δικτύου 
του Ν. Αττικής που η συντήρησή τους ανήκε στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της 
Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠΕΧΩΔΕ και μεταβιβάστηκε στην Περιφέρεια Αττικής. 

7. Το γεγονός ότι το όριο ταχύτητας στο οδικό τμήμα της Λ. Βουλιαγμένης από τη Λ. 
Αλίμου έως τη Λ. Ποσειδώνος έχει καθοριστεί στα 80χλμ./ώρα, σε αντίθεση με το 
υπόλοιπο τμήμα της στο οποίο το όριο είναι 70 χλμ./ώρα. 

8. Το με αρ. πρωτ. 65451/21-10-2020 έγγραφο του δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης 
με το οποίο αιτείται για λόγους οδικής ασφάλειας και για περιορισμό της 
ηχορύπανσης, να περιοριστεί το ανώτατο όριο ταχύτητας και σε όλο το μήκος της Λ. 
Βουλιαγμένης στα 70 χλμ/ώρα, όπως ισχύει τόσο στο αρχικό της τμήμα όσο και στις 
υπόλοιπες αντίστοιχες λεωφόρους (Ποσειδώνος, Κηφισίας, Μεσογείων, κ.λ.π.). 

9. Το με αρ.πρωτ. Δ.ΔΙ.Μ.Υ 928650/01-12-20 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τη 
Δ/νση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών για μείωση του 
ορίου ταχύτητας στο οδικό τμήμα της Λ.Βουλιαγμένης από τη Λ. Αλίμου έως τη Λ. 
Ποσειδώνος από τα 80 χιλ./ώρα στα 70 χιλ./ώρα. 

10. Την Τεχνική Έκθεση (μελέτη) που εκπονήθηκε από το Γραφείο Μελετών 
Συγκοινωνιακών Έργων Ν.Βόσκογλου  και υποβλήθηκε στη Δ.ΔΙ.Μ.Υ. με τη με αρ. 
πρωτ.933036/3-12-2020 επιστολή. 
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Και επειδή: 
1. Η Λεωφ. Βουλιαγμένης ανήκει στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο (Π.Α.Ο.Δ.) του 

Ν.Αττικής και η αρμοδιότητα της συντήρησής της ανήκει στην Υπηρεσία μας 
(Δ.ΔΙ.Μ.Υ.). 

2. Η διερεύνηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς μας, μέσω των καμερών 
διαχείρισης κυκλοφορίας, κατέδειξε ότι στη Λεωφ. Βουλιαγμένης στο τμήμα της από 
τη Λ. Αλίμου έως τη Λ. Ποσειδώνος και ιδιαίτερα στο ρεύμα της προς Γλυφάδα, 
παρατηρείται αύξηση των επικρατουσών ταχυτήτων των οχημάτων. 

3. Όπως προαναφέρθηκε στο ανωτέρω τμήμα της οδού ισχύει ανώτατο όριο 
ταχύτητας 80χιλ./ώρα σε αντίθεση με το υπόλοιπο τμήμα της στο οποίο το όριο είναι 
70 χλμ./ώρα. Το όριο των 80 χιλ./ώρα που ισχύει σήμερα έχει καθιερωθεί 
τουλάχιστον 25 χρόνια πριν, όταν κατά μήκος του συγκεκριμένου οδικού αυτού 
τμήματος υπήρχαν ελάχιστες δραστηριότητες. Σήμερα η εικόνα είναι εντελώς 
διαφορετική, με πλήθος δραστηριοτήτων (καταστήματα, επιχειρήσεις, σχολεία 
κ.λπ.) σε όλο το μήκος του, με μεγάλο φόρτο και σύνθετη σύνθεση κυκλοφορίας. 
Πρέπει επομένως να επαναξιολογηθεί και να επαναπροσδιοριστεί το όριο ταχύτητας 
της οδού με τα νέα αυτά δεδομένα.  

4. Η Δ/νση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών στην οποία 
απευθύνθηκε η Υπηρεσία μας για μείωση του ορίου ταχύτητας στο 
προαναφερόμενο οδικό τμήμα, για λόγους οδικής ασφάλειας και αποτροπής 
τροχαίων ατυχημάτων, απάντησε ότι η Λ.Βουλιαγμένης ανήκει στο Δευτερεύον 
Οδικό Δίκτυο και δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων της. 

5. Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 20 του Ν.2696./1999 (ΦΕΚ.57/Α’/23-3-1999) 
«Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» ισχύει ότι «Με βάση μελέτες που έχουν 
εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και με απόφαση του οικείου Νομαρχιακού Δημοτικού ή Κοινοτικού 
Συμβουλίου δύνανται να καθορίζονται και μεταβάλλονται τα ανώτατα όρια ταχύτητας 
στις οδούς για τις οποίες έχουν την αρμοδιότητα επίβλεψης και συντήρησης τα 
οποία πρέπει να είναι κατώτερα των ανώτατων ορίων που προβλέπονται από το 
άρθρο αυτό.» 

6. Από την Τεχνική Έκθεση (μελέτη) που εκπονήθηκε από το Γραφείο Μελετών 
Συγκοινωνιακών Έργων Ν.Βόσκογλου και εγκρίθηκε από τη Δ.ΔΙ.Μ.Υ. προκύπτει 
ότι επιβάλλεται η μείωση του ορίου ταχύτητας στο οδικό τμήμα της Λ.Βουλιαγμένης 
από τη Λ. Αλίμου έως τη Λ. Ποσειδώνος για τους παρακάτω σημαντικούς λόγους : 

α) Με τη μείωση του ορίου ταχύτητας κατά 10 χιλ./ώρα, που θα οδηγήσει σύμφωνα 
με τη διεθνή εμπειρία σε μείωση της μέσης ταχύτητας περίπου 5%, θα επιτευχθεί 
: 

• μείωση των ατυχημάτων με τραυματισμό κατά 10% και  
• μείωση των θανατηφόρων κατά 20% 

β) Μειώνεται η επικινδυνότητα πρόκλησης ατυχήματος από 32% που είναι στην 
ταχύτητα των 80 χιλ./ώρα, σε 4,5% που είναι στην ταχύτητα των 70 χιλ./ώρα. 

γ) Με τη μείωση του ορίου θα προκύψουν περιβαντολογικά οφέλη, όπως, μείωση 
της εκπομπής οξειδίων του αζώτου και των εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα, 
μείωση των εκπομπών υδρογονανθράκων και σωματιδίων, μείωση της 
κατανάλωσης καυσίμων και της έντασης θορύβου, συμβάλλοντας έτσι στην 
αύξηση της ποιότητας ζωής. 

δ) Η καθιέρωση ενιαίου ορίου ταχύτητας 70 χιλ./ώρα σε όλο το μήκος της 
Λ.Βουλιαγμένης συμβάλλει στη μείωση της επικινδυνότητας αλλά και στην αύξηση 
της διοχετευτικής ικανότητας του οδικού τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη και το 
γεγονός ότι η ταχύτητα συντονισμού των σηματοδοτών (πράσινο κύμα) έχει 
υπολογιστεί με ταχύτητα 70 χιλ./ώρα. 
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ε) Η απώλεια χρόνου των μετακινούμενων, λόγω μείωσης του ορίου ταχύτητας, είναι 
αμελητέα μικρότερη του ενός λεπτού σε συνθήκες ελεύθερης ροής  χωρίς 
σηματοδότες και δεν έχει οικονομικό μέγεθος όταν πολλαπλασιαστεί με το πλήθος 
των οχημάτων που θα κινούνται ημερησίως το οδικό αυτό τμήμα. 

στ) Το σημερινό όριο των 80 χιλ./ώρα δεν είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στις Οδηγίες 
Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) για τη χώρα μας αφού η μέγιστη επιτρεπόμενη 
ταχύτητα για αστικές αρτηρίες με χαρακτηριστικά όπως του συγκεκριμένου οδικού 
τμήματος είναι τα 70 χιλ./ώρα 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
Τη λήψη, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 20 του Ν.2696./1999 (ΦΕΚ.57/Α’/23-3-
1999) «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», Απόφασης μείωσης του ανώτατου ορίου 
ταχύτητας στο οδικό τμήμα της Λ.Βουλιαγμένης από τη Λ. Αλίμου έως τη Λ. Ποσειδώνος, 
αρμοδιότητας επίβλεψης και συντήρησης της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής και καθορισμού του στα 70 χιλ./ώρα. 
 
                       Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 

μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει ομόφωνα 

 

Α) Τη μείωση του ανώτατου ορίου ταχύτητας, δυνάμει της παρ.6 του άρθρου 20 του 
Ν.2696./1999 (ΦΕΚ.57/Α’/23-3-1999) «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», στο 
οδικό τμήμα της Λ.Βουλιαγμένης από τη Λ. Αλίμου έως τη Λ. Ποσειδώνος, αρμοδιότητας 
επίβλεψης και συντήρησης της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
(Δ.ΔΙ.Μ.Υ) της Περιφέρειας Αττικής και τον καθορισμό του στα 70 χιλ./ώρα, 
λαμβάνοντας υπόψη: 
➢ το υπ’ αριθμ. πρωτ. 65451/21-10-2020 έγγραφο του Δήμου Ελληνικού – 

Αργυρούπολης, 
➢ την τεχνική έκθεση (μελέτη) που εκπονήθηκε από το Γραφείο Μελετών 

Συγκοινωνιακών Έργων Ν.Βόσκογλου, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από τη Δ.ΔΙ.Μ.Υ. και 
από την οποία προκύπτει ότι επιβάλλεται η μείωση του ορίου ταχύτητας στο 
συγκεκριμένο οδικό τμήμα για τους κάτωθι λόγους : 

 
α) Με τη μείωση του ορίου ταχύτητας κατά 10 χιλ./ώρα, που θα οδηγήσει σύμφωνα 

με τη διεθνή εμπειρία σε μείωση της μέσης ταχύτητας περίπου 5%, θα επιτευχθεί: 
• μείωση των ατυχημάτων με τραυματισμό κατά 10% και  
• μείωση των θανατηφόρων κατά 20% 

β) Μειώνεται η επικινδυνότητα πρόκλησης ατυχήματος από 32% που είναι στην 
ταχύτητα των 80 χιλ./ώρα, σε 4,5% που είναι στην ταχύτητα των 70 χιλ./ώρα. 

γ) Με τη μείωση του ορίου θα προκύψουν περιβαντολογικά οφέλη, όπως, μείωση 
της εκπομπής οξειδίων του αζώτου και των εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα, 
μείωση των εκπομπών υδρογονανθράκων και σωματιδίων, μείωση της 
κατανάλωσης καυσίμων και της έντασης θορύβου, συμβάλλοντας έτσι στην 
αύξηση της ποιότητας ζωής. 

δ) Η καθιέρωση ενιαίου ορίου ταχύτητας 70 χιλ./ώρα σε όλο το μήκος της 
Λ.Βουλιαγμένης συμβάλλει στη μείωση της επικινδυνότητας αλλά και στην 
αύξηση της διοχετευτικής ικανότητας του οδικού τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη 
και το γεγονός ότι η ταχύτητα συντονισμού των σηματοδοτών (πράσινο κύμα) 
έχει υπολογιστεί με ταχύτητα 70 χιλ./ώρα. 

ε) Η απώλεια χρόνου των μετακινούμενων, λόγω μείωσης του ορίου ταχύτητας, είναι 
αμελητέα μικρότερη του ενός λεπτού σε συνθήκες ελεύθερης ροής  χωρίς 
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σηματοδότες και δεν έχει οικονομικό μέγεθος όταν πολλαπλασιαστεί με το 
πλήθος των οχημάτων που θα κινούνται ημερησίως το οδικό αυτό τμήμα. 

στ) Το σημερινό όριο των 80 χιλ./ώρα δεν είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στις 
Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) για τη χώρα μας αφού η μέγιστη 
επιτρεπόμενη ταχύτητα για αστικές αρτηρίες με χαρακτηριστικά όπως του 
συγκεκριμένου οδικού τμήματος είναι τα 70 χιλ./ώρα 

 
Β) Την έγκριση της αναφερομένης μελέτης-τεχνικής έκθεσης που εκπονήθηκε από το 

Γραφείο Μελετών Συγκοινωνιακών Έργων Ν.Βόσκογλου, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από 
τη Δ.ΔΙ.Μ.Υ. Περιφέρειας Αττικής, όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσης. 
 

 

Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας δεν ήταν παρόντες οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Κ. 
Αγγουράς, Ε. Αποστολόπουλος, Στ. Παππάς. 
 

 
 

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

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 




























