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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 2η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 27/2020 

Σήμερα 22/01/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, 
που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), τα μέλη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 40081/16-01-2020 
πρόσκλησης του Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα 
στις 16-01-2020, στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 10ο Η.Δ. 

Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας επί των οδών Φωκών και 
Πατριάρχου Κωνσταντίνου στην Νέα Φιλαδέλφεια, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου 
«Υπογειοποίηση τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στον 
Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας».   
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο ενενήντα πέντε 
(95) παρόντων επί συνόλου εκατό (100) Περιφερειακών Συμβούλων (παρ. 7 άρθρο 157 
Ν. 3852/2010), λόγω παραίτησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Αθανασόπουλου 
Ιωάννη, ενώ οι  παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν 
ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος 
 
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
 
Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, 
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Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός 
Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.: Βαθιώτης Αθανάσιος, Γιαννακόπουλος 
Βασίλειος, Δουνδουλάκη Ελένη, Κόκκαλης Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Πέππας Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αδαμοπούλου 
Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης, 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλεξίου Ελισσάβετ, Αλιμπέρτη Βασιλική (Βίκυ), Αλμπάνης 
Ευάγγελος, Αλυμάρα Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, 
Ανδρεάκος Δημήτριος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, 
Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη 
Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική 
(Βάσω), Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου 
Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιαννακουλοπούλου 
Γρηγορία, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, 
Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ζέρβα 
(Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, 
Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κατσικάρης Δημήτριος, 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, Μελάς Σταύρος, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, 
Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώταρος Ηλίας, 
Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Πρωτούλης 
Ιωάννης, Ράσσιας (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης, 
Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, 
Τσίχλη Μαριάνα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Απόντες: 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Γερασιμίδου 
Ελένη, Σιώρας Ηλίας.  
 
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 στην Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Ε. Κοσμίδη, η οποία θέτει υπ’ όψιν του 
Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 33893/15-01-2020 εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί με την πρόσκληση και έχει ως 
εξής : 
 
A. Σύμφωνα με τις διατάξεις: 
1. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα. 
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2. Του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ57/Α/23-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» 
και συγκεκριμένα του άρθρου 52, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9/άρθ. 48/Ν. 
4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α'/17-12-2014). 

3. Της αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β’/11-05-2018) με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 121/2018 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την 
τροποποίηση - επικαιροποίηση του αρχικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής. 

4. Tων άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση 
θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α’ /31-01-2013) 
«’Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα 
έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής 
Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

5. Του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
6. Των άρθρων 20, 21, 22 και 23 του Ν.4491/2017 «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας 

φύλου – Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των 
Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις».  

7. Του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 

8. Της ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003 (ΦΕΚ 946/Β/9-7-2003) «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής 
Σήμανσης Εκτελούμενων οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως 
ελάχιστα όρια. 

9. Της με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16.02.2011 Απόφασης Υφ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. 
(ΦΕΚ905/Β/20.05.2011). 

10. Της υπ' αριθμ.Δ17α/ο6/5,2/ΦΝ443 Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ-«Καθορισμός των οδών 
του. Ν. Αττικής, αρμοδιότητας ΔΙΔΙΜΥ Περιφερείας Αττικής» (ΦΕΚ398/Β'/21.03.07). 

11. Της υπ' αριθμ.4422/ΕΟ/30-8-2007 Απόφασης Περιφέρειας Αττικής-«Καθορισμός των 
οδών του. Ν. Αττικής, αρμοδιότητας Νομαρχίας Αθηνών» (ΦΕΚ1787/Β'/6.09.2007). 

12. Του με αριθμ. οικ. 228788/16.11.2018 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης 
Αναπτυξιακού προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής. 

13. Του αριθμ. οικ.231312/20.11.2018 εγγράφου της Αντιπεριφερειάρχη Έργων & 
Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής. 

14. Του οικ.69744/8-3-2019 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 
προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής. 

 
Έχοντας υπόψη: 
α. Ιστορικό 
1. Την 9-12-2019 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ Περιφέρειας 

Αττικής και ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΤΕ. 
2. Η αρχική συμβατική προθεσμία του έργου είναι 14 μήνες ήτοι μέχρι 9-02-2021. 
3. Η 17ΧΧ/003/9-12-2019 υποβολή του αναδόχου με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για 

την εκτέλεση του έργου (αρ. εισερχ. ΔΤΕΠΑ 810687/9-12-2019) 
4. Το 820733/12-12-2019 έγγραφο της ΔΤΕΠΑ για διαβίβαση των κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων στον ΟΑΣΑ και στην ΔΙΔΙΜΥ για τη γνώμη τους. 
5. Το 820763/12-12-2019 έγγραφο της ΔΤΕΠΑ για διαβίβαση των κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων στον Δήμο Νέας Ιωνίας και Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας για τη 
σύμφωνη γνώμη τους. 
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6. Το 20459/23-12-2019 έγγραφο του ΟΑΣΑ με το οποίο αναφέρει ότι δεν έχει αντίρρηση 
για  τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κατασκευή του έργου, με 
αναγραφή της νέας διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής που επηρεάζεται (ΔΤΕΠΑ 
871966/31-12-2019). 

7. Το 868908/30-12-2019 έγγραφο της ΔΙΔΙΜΥ σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
και τους σηματοδοτούμενους κόμβους (αρ. εισερχ. ΔΤΕΠΑ 868909/30-12-2019) 

8. Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας με την 291/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
(αρ. πρωτ. ΔΣ 153/3-1-2020), παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του (ΑΔΑ: ΩΥΗ346ΜΩ0Ι-
ΑΤ8. 

9. Την 26355/13-1-2019 Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, Τμήμα Ειδικών Έργων 
ΔΤΕΠΑ 

10. Τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο της εργολαβίας. 
11. Το γεγονός  ότι το έργο εκτελείται εμπρόθεσμα. 
 
Β. Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του έργου  
Το έργο τοπικής ταπείνωσης και μερικής κάλυψης τμήματος των οδών Φωκών και 
Πατριάρχου Κωνσταντίνου εντάσσεται στο πλαίσιο της αναβάθμισης του αστικού 
περιβάλλοντος της περιοχής, με αφετηρία την κατασκευή του "Κέντρου Αθλητισμού, 
Μνήμης και Πολιτισμού - Αγιά Σόφιά" στη Νέα Φιλαδέλφεια, στη θέση του παλαιού 
γηπέδου της ΑΕΚ.  
Η κατασκευή του ευρύτερου Έργου περιλαμβάνει, εκτός από το Κέντρο, και ένα σύνολο 
έργων ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου της εγκατάστασης, αλλά και του δημόσιου 
χώρου περιμετρικά του ακινήτου. 
Με τον υψομετρικό διαχωρισμό του άξονα Πατριάρχου Κων/νου - Φωκών, μέσω της 
ταπείνωσης και της μερική κάλυψης, διασφαλίζεται επαρκής επιφάνεια για την 
διαμόρφωση, σε άμεση επαφή με την νέα 
εγκατάσταση, δημόσιου περιβάλλοντος χώρου ήπιας κυκλοφορίας και διακίνησης πεζών, 
σε αντίθεση με την υφιστάμενη κατάσταση, στην οποία το ακίνητο έχει πρόσωπο, στη 
νότια και νοτιοανατολική του 
πρόσοψη, επί του δευτερεύοντος αρτηριακού δικτύου. 
Η διαμόρφωση της επιφάνειας επάνω στο τεχνικό κάλυψης θα διασφαλίζει παράλληλα 
την προσπέλαση των παρόδιων χρήσεων και των οχημάτων εξυπηρέτησης και έκτακτης 
ανάγκης. 
Πέραν της εξυπηρέτησης της υφιστάμενης κυκλοφορίας επί του οδικού άξονα Πατριάρχου 
Κων/νου - Φωκών, από τον ταπεινωμένο οδικό άξονα προβλέπεται και η οδική σύνδεση 
των υπογείων τροφοδοσίας και στάθμευσης της νέας εγκατάστασης, με κατάλληλη 
διαμόρφωση πύλης εισόδου - εξόδου. 
 
Γ. Σκεπτικό  
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σάς αποστέλλουμε συνημμένα: 
Γ.1. την υποβαλλόμενη από τον ανάδοχο κυκλοφοριακή ρύθμιση στην Νέα 
Φιλαδέλφεια-Χαλκηδόνα για την κατασκευή του έργου, με απαιτούμενη διάρκεια 
περίπου δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι την εκτιμώμενη ολοκλήρωση των 
εργασιών.  
Αντικείμενο της παρούσας είναι η Μελέτη των αναγκαίων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για 
την Υπογειοποίηση τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα 
στον Δήμο Ν. Φιλαδελφειας – Χαλκηδονας. 
Η Υπογειοποίηση της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου είναι προφανές ότι επιβάλει την 
διακοπή της κυκλοφορίας τμήματος των οδών Φωκών και Πατριάρχου Κωνσταντίνου, για 
χρονικό διάστημα 12 μηνών, ήτοι μέχρι την εκτιμώμενη ολοκλήρωση των εργασιών.  
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Η προτεινόμενη Κυκλοφοριακή Ρύθμιση που περιγράφεται στην μελέτη κυκλοφοριακών 
παρακάμψεων προβλέπει εκτροπή της κυκλοφορίας ιδιωτικών και Δημόσιων μέσων 
μεταφοράς σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο καθώς και την ασφαλή εξυπηρέτηση των πεζών, 
έχει διερευνηθεί διεξοδικά και έχει τεθεί υπόψη για τις απόψεις τους στον ΟΑΣΑ, και των 
Δήμων Νέας Ιωνίας και Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας. 
Η εκτρεπόμενη κυκλοφορία παρουσιάζεται στα συνημμένα Σχέδια και προβλέπεται να 
υλοποιηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις επόμενες παραγράφους. 
Η μελέτη έχει ανατεθεί στο γραφείο Συγκοινωνιακών Μελετών ΤΣΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ από την εταιρεία Ιντρακατ ανάδοχο του έργου «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ». 
Σκοπός της μελέτης αποτελεί η εφαρμογή της εργοταξιακής σήμανσης και οι 
προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται να πραγματοποιηθούν στον 
Δήμο Νέας Ιωνίας και στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας κατά τη διάρκεια κατασκευής του 
έργου «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ» και συγκεκριμένα κατά την διάρκεια του αποκλεισμού (από την 
κυκλοφορία) του άξονα Πατριάρχου Κωνσταντίνου – Φωκών από τη διασταύρωσή με την 
οδό Κιουτάχειας έως την οδό Σμύρνης. 
Το έργο τοπικής ταπείνωσης και μερικής κάλυψης τμήματος των οδών Φωκών και 
Πατριάρχου Κωνσταντίνου εντάσσεται στο πλαίσιο της αναβάθμισης του αστικού 
περιβάλλοντος της περιοχής, με αφετηρία την κατασκευή του "Κέντρου Αθλητισμού, 
Μνήμης και Πολιτισμού - Αγιά Σοφιά" στη Νέα Φιλαδέλφεια, στη θέση του παλαιού 
γηπέδου της ΑΕΚ. 
Επισημαίνεται ότι στην ευρύτερη περιοχή πρόκειται άμεσα να ξεκινήσει και ένα άλλο έργο 
με τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». Το συγκεκριμένο έργο, το 
οποίο είναι ανεξάρτητο (διαφορετικός εργολάβος, διαφορετικά χρονοδιαγράμματα) με το 
έργο της υπογειοποίησης της Πατριάρχου Κων/νου πρόκειται να επιφέρει, κατά τη 
διάρκεια κατασκευής, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου της 
Νέας Ιωνίας και συγκεκριμένα την διακοπή της κυκλοφορίας επί των οδών Ελ. Αλαμέιν 
και Σμύρνης. Οι απαιτούμενες ρυθμίσεις και κυκλοφοριακές παρακάμψεις της παρούσας 
μελέτης λαμβάνουν υπόψη τον αποκλεισμό των οδών Ελ. Αλαμέιν και Σμύρνης. 
Γ. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΩΝ 
Όπως περιγράφεται στην κυκλοφοριακή μελέτη του έργου αλλά και στα τεύχη 
δημοπράτησής του οι εκτατικές ανάγκες του εργοταξίου για την κατασκευή του έργου δεν 
επιτρέπουν παράλληλα με τις εργασίες κατασκευής, την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας. 
Συνεπώς απαιτείται ο πλήρης αποκλεισμός των οδών Πατριάρχου Κωνσταντίνου και 
Φωκών στο τμήμα όπου θα πραγματοποιούνται εργασίες (στο τμήμα ανάμεσα στις 
συμβολές με τις οδούς Σμύρνης από τα δυτικά και Κιουταχείας από τα βόρεια).  
Γ. 2.1 Κατευθυντήριες οδηγίες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά την φάση 
κατασκευής από τα Τεύχη Δημοπράτησης και την Κυκλοφοριακή μελέτη του 
Έργου «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ» 
Στο πλαίσιο της Κυκλοφοριακής Μελέτης & Μελέτης Απορροής ομβρίων (Σεπτέμβριος 
2018) του Έργου «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ» και στα Τεύχη Δημοπράτησης του Έργου 
επισημαίνονται τα ακόλουθα σε ότι αφορά τις απαιτήσεις για τις Φάσεις κατασκευής, τη 
διάρκεια αποκλεισμού των οδών και την αύξηση των κυκλοφοριακών φόρτων στις 
διαδρομές παράκαμψης: 
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«Μικρό μέρος των εργασιών, πρόδρομου χαρακτήρα, όπως και "τελειώματα", θα 
μπορούσαν να εκτελεστούν με παράλληλη εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας με προσωρινού 
χαρακτήρα ρυθμίσεις (τοπική μείωση εύρους οδοστρώματος κλπ.). 
Οι εκτατικές ανάγκες του εργοταξίου της κατασκευής του τεχνικού και του "υπόγειου" 
έργου δεν επιτρέπουν την παράλληλη με τις εργασίες κατασκευής εξυπηρέτηση 
κυκλοφορίας, που θα πρέπει να διακοπεί στον οδικό άξονα στο τμήμα ανάμεσα στις 
συμβολές με τις οδούς Σμύρνης από τα δυτικά και Κιουταχείας από τα βόρεια. 
Οι κυκλοφοριακοί φόρτοι που στην υφιστάμενη κατάσταση εξυπηρετούνται από την οδό 
Πατριάρχου Κων/νου θα κατανεμηθούν στο ευρύτερο περιμετρικό της περιοχής 
αρτηριακό και συλλεκτήριο δίκτυο (Κηφισίας, Αττική Οδός, Ιφιγενείας, Αναγεννήσεως, 
Δεκελείας, Ηρακλείου, Παπαναστασίου, Βεΐκου, Γαλατσίου, Τραλλέων). 
Της διακοπής της οδού θα προηγηθεί συντονισμένη δημόσια ενημέρωση, ενώ θα 
εγκατασταθεί κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση στα κομβικά σημεία του ακτινικού και 
περιμετρικού δικτύου προκειμένου να διευκολύνει την επιλογή εναλλακτικών διαδρομών. 
Στην άμεση γειτνίαση της διακοπής της κυκλοφορίας, πέραν της περιμετρικής σήμανσης: 
θα εγκατασταθεί κατάλληλη σήμανση στη διασταύρωση Πατριάρχου Κων/νου – Ελ. 
Αλαμέιν από τα βόρεια και  θα αποκλειστεί η πρόσβαση από τα δυτικά, με παράλληλη 
απαγόρευση της δεξιάς στροφής από Δεκελείας και της αριστερής στροφής από Πίνδου 
προς την οδό Φωκών. 
Στο πρώτο χρονικό διάστημα του αποκλεισμού της κυκλοφορίας αναμένεται μια 
ολιγοήμερη επιβάρυνση του δικτύου στην άμεση γειτνίαση του έργου, στη συνέχεια όμως 
θα υπάρξει εξομάλυνση, καθώς οι αστικές διαδρομές, ειδικά κατά τις ώρες της αιχμής, 
εξυπηρετούν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους τακτικές επαναλαμβανόμενες 
μετακινήσεις. 
Στη λύση αυτή η διασπορά της υφιστάμενης κυκλοφορίας της οδού Πατριάρχου Κων/νου 
θα εξυπηρετηθεί από δίκτυο αρτηριακού και συλλεκτήριου λειτουργικού χαρακτήρα, 
γεγονός που περιορίζει σημαντικά τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα οδικά 
ατυχήματα, με μόνη επίπτωση τη συγκριτική μείωση των επιπέδων εξυπηρέτησης, καθώς 
θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των κυκλοφοριακών φόρτων κατά μήκος των 
εναλλακτικών διαδρομών και των αντίστοιχων ισόπεδων και ανισόπεδων κόμβων. 
Με βάση την «αρχή της εξισορρόπησης» του Wardrop (Wardrop’s Equilibrium), η 
κατανομή των κυκλοφοριακών φόρτων θα γίνει με τρόπο που θα διασφαλίζει πρακτικά 
ισοδύναμους χρόνους μετακίνησης μεταξύ κοινών άκρων διαμέσου των εναλλακτικών 
διαδρομών. 
Εφόσον μετά την εφαρμογή των ρυθμίσεων παρατηρηθεί σημαντική αύξηση της 
κυκλοφορίας στο τοπικό δίκτυο της περιοχής «Ειρήνη» της Ν. Ιωνίας, θα πρέπει να 
εξεταστούν πρόσθετα περιοριστικά μέτρα, ενδεχομένως με την μεταφορά του 
αποκλεισμού στο ύψος της οδού της Ελ Αλαμέιν, σε συνεργασία με τον Δήμο της Ν. 
Ιωνίας.» 
 
Γ. 2.2 Κυκλοφοριακές Παρακάμψεις 
Γ. 2.2.1 Διαδρομές οι οποίες σήμερα εξυπηρετούνται μέσω του άξονα Φωκών – 
Πατρ. Κωνσταντίνου 
Στο Σχέδιο 1 παρουσιάζονται οι υφιστάμενες διαδρομές των οχημάτων, οι οποίες 
πραγματοποιούνται σήμερα μέσω του άξονα Πατριάρχου Κωνσταντίνου και Φωκών, με 
κατεύθυνση ανατολή – δύση και δύση – ανατολή, για τις οποίες είναι απαραίτητη η 
παράκαμψη τους. 
Γ. 2.2.2 Κυκλοφοριακές παρακάμψεις Φάση Α και Φάση Β 
Οι κυκλοφοριακές παρακάμψεις της παρούσας μελέτης αφορούν 2 φάσεις  Φάση Α 
(πριν την ολοκλήρωση των έργων επί της Ελ. Αλαμέιν και Σμύρνης) Φάση Β (μετά την 
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ολοκλήρωση των έργων επί της Ελ. Αλαμέιν και Σμύρνης) Εκτιμάται ότι, στο πρώτο 
χρονικό διάστημα (Φάση Α) του έργου της υπογειοπόιησης που θα εκτελούνται 
παράλληλα και εργασίες (της άλλης εργολαβίας) επί των οδών Ελ. 
Αλαμέιν και Σμύρνης, θα υπάρξει πλήρης αποκλεισμός των οδών Σμύρνης και Ελ 
Αλαμέιν. Η συνολική διάρκεια αποκλεισμού των Ελ. Αλαμειν και Σμύρνης (με βάση τη 
«Μελέτη κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων λόγω αποκλεισμού των οδών Σμύρνης και Ελ 
Αλαμέιν») εκτιμάται περίπου 4 μήνες. 
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Έργου « ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» οι οδοί Ελ Αλαμέιν και Σμύρνης θα αποδοθούν και πάλι στην 
κυκλοφορία (Φάση Β). Συνεπώς οι κυκλοφοριακές παρακάμψεις του έργου της παρούσας 
μελέτης θα τροποποιηθούν ανάλογα. 
Στο Σχέδιο 2.1 παρουσιάζονται οι παρακαμπτήριες διαδρομές κατά την φάση Α μετά τον 
αποκλεισμό των οδών Πατριάρχου Κωνσταντίνου και Φωκών (λαμβάνοντας υπόψη και 
τον αποκλεισμό των οδών Ελ. Αλαμέιν και Σμύρνης, κατά τη διάρκεια του Έργου 
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ») . 
Στο Σχέδιο 2.2 παρουσιάζονται οι παρακαμπτήριες διαδρομές κατά την Φάση Β με 
κλειστή της πατριάρχου Κων/νου και ανοικτή την Ελ. Αλαμέιν και Σμύρνης. 
Οι βασικές κυκλοφοριακές παρακάμψεις συνοψίζονται παρακάτω: 
Τα οχήματα με προέλευση την Νέα Ιωνία, τα οποία διασχίζουν σήμερα της οδό 
Πατριάρχου Κωνσταντίνου από ανατολικά προς δυτικά, μετά τον αποκλεισμό της οδού θα 
κατευθύνονται με κατάλληλη σήμανση προς τη Λ. Δεκελείας (μέσω της οδού Ελ. 
Βενιζέλου). 
Τα οχήματα που κινούνται επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως θα ακολουθούν τη διαδρομή Λ. 
Ηράκλειου – Αλ. Παπαναστασίου – Ιωνίας – Προύσης – Σμύρνης –Φωκών. 
Τα οχήματα με προέλευση τη Νέα Φιλαδέφεια, τα οποία σήμερα διασχίζουν τον άξονα 
Φωκών – Πατριάρχου Κωνσταντίνου με κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά, μετά τον 
αποκλεισμό της οδού θα κατευθύνονται: 

• στην Φάση Α μέσω της διαδρομής Βρυούλων – Φαναρίου – Σμύρνης – Αλ. 
Παπαναστασίου -Λ. Ηρακλείου. 

• στην Φάση Β θα ακολουθούν την διαδρομή Βρυούλων - Δεκελείας – Ελ.Βενιζέλου 
– Σμύρνης – Ελ. Αλαμέιν  

• Τα οχήματα που κινούνται επί της Λ. Δεκελείας με κατεύθυνση προς Βορρά στην 
Φάση Α θα ακολουθούν τη διαδρομή Ειρήνης – Σμύρνης – Αλ. Παπαναστασίου -Λ. 
Ηρακλείου ή Φαναρίου - Σμύρνης – Αλ.Παπαναστασίου -Λ. Ηρακλείου, στην Φάση 
Β θα ακολουθούν την διαδρομή Δεκελείας – Ελ. Βενιζέλου – Σμύρνης – Ελ. 
Αλαμέιν 

• Τα οχήματα που κινούνται επί της οδού Πίνδου με κατεύθυνση προς Νότο, στην 
την φάση Α και στην φάση Β θα ακολουθούν τη διαδρομή Πίνδου - Τρύπια –
Βρυούλων – Φαναρίου – Σμύρνης – Αλ. Παπαναστασίου -Λ. Ηρακλείου 

Γ. 2.3 Μονοδρομήσεις/Αντιδρομήσεις 
Οι απαιτούμενες αλλαγές στην κυκλοφοριακή οργάνωση του οδικού δικτύου στα πλαίσια 
της παρούσας μελέτης είναι: 
Μονοδρόμηση της οδού Φωκών από την οδό Σμύρνης έως τη Λ. Δεκελείας με 
κατεύθυνση προς τη Λ. Δεκελείας. 
Λειτουργία ως διπλής κατεύθυνσης οδών κάθετων στο εργοτάξιο, οι οποίες θα 
λειτουργούν ως αδιέξοδες οδοί. 
Επισημαίνεται πως η παρούσα κυκλοφοριακή μελέτη εξετάζει τις δυνατές 
παρακαμπτήριες διαδρομές με τις απολύτως απαραίτητες τροποποιήσεις στην 
κυκλοφοριακή οργάνωση του οδικού δικτύου (λόγω της εργοταξιακής κατάληψης), όπως 
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προβλέπεται τόσο στα τεύχη δημοπράτησης όσο και στην κυκλοφοριακή μελέτη του 
έργου. 
Γ. 2.4 Πεζοί 
Η κυκλοφορία των πεζών κατά μήκος των κυκλοφοριακών παρακάμψεων εξασφαλίζεται 
από τις υφιστάμενες δομές (πεζοδρόμια – διαβάσεις – φωτεινή σηματοδότες) όπου έχουν 
ασφαλή και επαρκούς πλάτους διόδους για τους πεζούς. Η κυκλοφορία των πεζών κατά 
μήκος του έργου (αποκλεισμένη περιοχή) θα εξασφαλιστεί από κατάλληλη περιπορία 
μέσα από το υφιστάμενο δίκτυο με 
μονοπάτια και δρόμους του Άλσους. Στα σημεία όπου εκτελούνται εργασίες (ιδιαίτερα 
επάνω ή δίπλα σε πεζοδρόμια), οι πεζοί θα καθοδηγούνται με σωστά τοποθετημένη 
πληροφοριακή σήμανση προς την συντομότερη διαδρομή παράκαμψης των έργων. 
Γ. 2.5 Στάθμευση 
Ισχύουν οι απαγορεύσεις στάθμευσης, όπως προβλέπονται στα Σχέδια 3.1 και 3.2 και τα 
προβλεπόμενα από τον ΚΟΚ. 
Συστηματική και εντατική αστυνόμευση για την αποτροπή / απομάκρυνση της παράνομης 
οχλούσας στάθμευσης απαιτείται σε όλες τις παρακαμπτήριες οδούς για την εξασφάλιση 
της μέγιστης δυνατής κυκλοφοριακής ικανότητά τους καθώς και σε όλες τις προσβάσεις 
των σηματοδοτούμενων κόμβων και κατά μήκος των παρακαπτήριων οδών. 
Γ. 2.6 Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 
Μέσω του άξονα Ελ. Αλαμέιν – Πατριάρχου Κωνσταντίνου – Φωκών διέρχεται η Γραμμή 
421 « Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή» του ΟΑΣΑ. 
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής απαιτείται τροποποίηση της διαδρομής και η μεταφορά 
των παρακάτω στάσεων της λεωφορειακής γραμμής: 

Τροχονόμος (Ελ. Αλαμέιν)_ 
Στροφή (Ελ. Αλαμέιν) 
Σχολή Αστυνομίας (Πατρ. Κωνσταντίνου) 
Άλσος (Πατρ. Κωνσταντίνου) 
Γήπεδο ΑΕΚ (Φωκών). 

Για τα παραπάνω θα ζητηθεί η άποψη και η σύμφωνη γνώμη του ΟΑΣΑ. 
Για τη γραμμή τρόλεϊ 3 με αφετηρία την οδό Σμύρνης δεν απαιτείται τροποποίηση. 
Καμία τροποποίηση δεν απαιτείται και στη γραμμή 1 της δημοτικής συγκοινωνίας, η οποία 
θα εξακολουθήσει να διέρχεται μέσω της διαδρομής Σμύρνης – Φωκών –Δεκελείας – 
Πίνδου. 
Γ. 2.7 Σηματοδότηση 
Για την εύρυθμη κυκλοφοριακή λειτουργία και τη βελτίωση της κυκλοφοριακής ικανότητας 
των προσβάσεων είναι απαραίτητη η τροποποίηση των προγραμμάτων σηματοδότησης 
(πχ προσαρμογή στα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα, βελτίωση χρόνου πρασίνου 
προσβάσεων) στους παρακάτω κόμβους: 

Λ. Ηρακλείου – Ελ. Βενιζέλου 
Εθν. Αντιστάσεως – Ελ. Αλαμέιν – Λ. Ηρακλείου 
Λ. Ηρακλείου - Θυατείρων 
Λ. Ηρακλείου – Αλ. Παπαναστασίου 
Λ. Δεκελείας – Φωκών 
Λ. Δεκελείας – Βρυούλων 
Λ. Δεκελείας – Ελ. Βενιζέλου 
Σμύρνης – Προύσης 

Η ΔΙΔΙΜΥ μετά την υποβολή από τον ανάδοχο των τροποποιημένων προγραμμάτων 
σηματοδότησης θα κάνει τις σχετικές εγκρίσεις στα σηματοδοτούμενα προγράμματα. 
Η απαιτούμενη διάρκεια για τις εργασίες και τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
είναι περίπου δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι την εκτιμώμενη ολοκλήρωση των εργασιών. 
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Οι τελικές ημερομηνίες εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα αποτυπώνονται 
στην σχετική απόφαση της Τροχαίας. 
Η αλλαγή των δρομολογίων των λεωφορειακών γραμμών θα ισχύει για όσο διάστημα 
διαρκέσουν οι εργασίες κατασκευής του έργου.  
Γ. 2.8 Καταγραφή της σχετικής με τη μελέτη προδιαγραφής 
Ο ανάδοχος του έργου, υπό την επίβλεψη της Δ.Τ.Ε. της Περιφέρειας Αττικής, 
υποχρεούται σε όλη την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να 
συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και την εγκεκριμένη Πρότυπη τεχνική 
Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής 
(ΦΕΚ 946 Β’/9-7-2003), τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, 
αναλάμποντα βέλη υποχρεωτικής διέλευσης, προειδοποιητικές και πληροφοριακές 
πινακίδες 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. 
Σε όλη την διάρκεια των εργασιών θα τοποθετηθούν οι απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης 
για την ενημέρωση, προειδοποίηση και πληροφόρηση των οδηγών, όπως φαίνεται στο 
συνημμένο σχέδιο κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 
Οι εν λόγω μελέτες περιγράφονται στα σχέδια και στα έγγραφα του αναδόχου και έχουν 
σαν στόχο την ασφαλή εκτροπή και διέλευση της κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, σύμφωνα 
με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 
Οι εν λόγω μελέτες ελέγχθηκαν από το τμήμα Οδοποιίας της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Αττικής και εγκρίνεται ως προς το τεχνικό μέρος της, από το Τμήμα 
Ειδικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής, ως 
Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52, του 
νόμου 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.     
 
Και Επειδή : 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, τα μέτρα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας λαμβάνονται με αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς του, με βάση μελέτες που 
έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμόδιων τεχνικών Υπηρεσιών τους. 

2. Σύμφωνα με την 4422/ΕΟ/30-8-2007 Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, 
«Καθορισμός των οδών του. Ν. Αττικής, αρμοδιότητας Νομαρχίας Αθηνών» 
(ΦΕΚ1787/Β'/6.09.2007), οι οδοί Φωκών και Πατριάρχου Κωνσταντίνου είναι 
αρμοδιότητας του Τμήματος Οδοποιίας και Μηχανημάτων Έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής (ΤΟΜΕ/ΔΤΕΠΑ), ως διάδοχη υπηρεσία 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αθηνών με τον Ν.3852/2010 
(Καλλικράτης). 

3. Οι εν λόγω μελέτες προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, που αφορούν το έργο: 
«Υπογειοποίηση τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά 
έργα στον Δήμο Ν. Φιλαδελφειας - Χαλκηδονας» εκπονήθηκαν - κατόπιν 
συνεργασίας και συντονισμού με κάθε εμπλεκόμενο φορέα, προκειμένου να 
μειωθούν στο ελάχιστο δυνατό οι επιπτώσεις (π.χ. ουρές αναμονής, οδική ασφάλεια, 
όριο ταχύτητας, δημόσιες/ιδιωτικές προσβάσεις, Μ.Μ.Μ. κ.λπ.) λόγω απόδοσης στην 
κυκλοφορία της νέας χάραξης του έργου από τον ανάδοχο «ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΤΕ», υπό 
τις εντολές και τις οδηγίες της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας, «Τμήμα Ειδικών 
Έργων» της ΔΤΕ/ΠΑ, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου. 

4. Οι εν λόγω μελέτες προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, αφορούν στην 
προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας για την Υπογειοποίηση τμήματος των οδών 
Φωκών και Πατριάρχου Κωνσταντίνου, με παράκαμψη της κυκλοφορίας από τους 
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όμορους Δήμους Νέας Ιωνίας και Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας στους οποίους 
εστάλη για τη σύμφωνη γνώμη τους, θεωρήθηκαν από το τμήμα Οδοποιίας της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής (ΤΟΜΕ/ΔΤΕΠΑ), υπηρεσίας 
συντήρησης της οδού, και εγκρίθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία – Τμήμα 
Ειδικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής 
(ΤΕΕ/ΔΤΕΠΑ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ. 8 της ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003 
(ΦΕΚ 946/Β/9-7-2003) και του σχετικού οικ.228788/16-11-2018 εγγράφου της 
Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών της 
Περιφέρειας Αττικής (ΓΔΑΠΥ), μετά από έγκριση της υπηρεσίας συντήρησης της 
οδού (ΤΟΜΕ/ΔΤΕΠΑ) σύμφωνα με το οικ.69744/8-3-2019 εγγράφου της ΓΔΑΠΥ. 

5. Ο χρόνος εφαρμογής των εν λόγω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, είναι 
δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι την εκτιμώμενη ολοκλήρωση των εργασιών. Οι 
τελικές ημερομηνίες εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα αποτυπώνονται 
στην σχετική απόφαση της Τροχαίας. 

6. Οι εν λόγω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του έργου του θέματος 
περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική Τεχνική Έκθεση και απεικονίζονται στα 
αντίστοιχα σχέδια οριζοντιογραφίας, όπως εγκρίθηκαν από τη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία και θα πρέπει να εφαρμοστούν για την απόδοση σε κυκλοφορία της οδού 
σύμφωνα και με την τελική έγκριση της Απόφασης λήψης των μέτρων προσωρινών 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 

 
ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ 

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας επί των οδών Φωκών και Πατριάρχου Κωνσταντίνου στην Νέα Φιλαδέλφεια 
για την κατασκευή των τεχνικών Υπογειοποίησης τμήματος των παραπάνω οδών του 
έργου «Υπογειοποίηση τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα 
συνοδά έργα στον Δήμο Ν. Φιλαδελφειας - Χαλκηδονας»,  
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
Την λήψη απόφασης από το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Αττικής, για τη λήψη 
μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί των οδών Φωκών και Πατριάρχου 
Κωνσταντίνου στην Νέα Φιλαδέλφεια, για την κατασκευή των τεχνικών Υπογειοποίησης 
τμήματος των παραπάνω οδών του έργου «Υπογειοποίηση τμήματος της οδού 
Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στον Δήμο Ν. Φιλαδελφειας - 
Χαλκηδονας», που θα πρέπει να εφαρμοστούν για την απόδοση σε κυκλοφορία της 
οδού σύμφωνα και με την τελική έγκριση της Απόφασης λήψης των μέτρων προσωρινών 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 
 

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

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Α) Την έγκριση της λήψης μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί των 
οδών Φωκών και Πατριάρχου Κωνσταντίνου στην Νέα Φιλαδέλφεια, για την κατασκευή 
των τεχνικών Υπογειοποίησης τμήματος των παραπάνω οδών του έργου 
«Υπογειοποίηση τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στον 
Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας». Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνονται στη μελέτη 
που εκπονήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.», υπό τις εντολές και τις 
οδηγίες της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας, «Τμήμα Ειδικών Έργων» της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής (ΔΤΕ/ΠΑ), ως Διευθύνουσα Υπηρεσία του 
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έργου, θεωρήθηκε από το τμήμα Οδοποιίας της ΔΤΕ/ΠΑ και εγκρίθηκε από τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία– Τμήμα Ειδικών Έργων της ΔΤΕ/ΠΑ. 

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

ανάδοχο εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.», θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από τα αρμόδια 
τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, όπως επισυνάπτεται και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 

     
 

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν :  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Ι. 
Πρωτούλης, Α. Αυγερινού, Σ. Βαλαβάνη, Σ. Μπενετάτος, Γ. Τημπλαλέξης, Ν. 
Χρονοπούλου,  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια 
Αττικής» κ. Γ. Δημητρίου και κ. Στ. Αναστασοπούλου, 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική 
Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ. Κ. Τουλγαρίδης και κ. Ε. Αλεξίου, 
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη. 
 
Απείχαν της ψηφοφορίας οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ανεξάρτητη 

Αυτοδιοίκηση Αττικής» κ.κ. Ι. Σγουρός, Α. Αβραμίδου-Λαμπροπούλου, Σ. Αδαμόπουλος, 

Ε. Αλμπάνης, Ν. Ανδρουλακάκης, Γ. Γιομπαζολιάς, Γ. Κατριβάνος, Δ. Κατσικάρης, Ε. 

Λυμπέρη, Σ. Μεθενίτης, Α. Μεθυμάκη, Λ. Μίχας. 

 

 
 

 

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

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 








































