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

 Τηλ.:  213 20 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 55η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  2457/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 25-10-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη,  ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ: 1044480/20-10-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 20-10-2022. 
  

Θέμα 83ο  
Έγκριση σκοπιμότητας υποβολής πρότασης στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής 
Σημασίας (2η πρόσκληση προς τους Δικαιούχους τους προγράμματος). 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Βερελή Βασιλική  

• Λογοθέτη Αικατερίνη  

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Βάρσου Μαργαρίτα  

• Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Μίσκα, η οποία ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη:  
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. To N.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 
3. Το Π.Δ. 145/2010  «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α’/2010), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 66313/24553/25-8-2017 (ΦΕΚ 3051/τ.Β’/05-9-2017) απόφαση  του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έγκρισης της  τροποποίησης- επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
37419/13479 απόφαση  του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β’/2018 
(11/05/2018). 

4. Το N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020». 
5. Το Ν. 4799/2021 (ΦΕΚ Α΄ 78/18.05.2021, ΜΕΡΟΣ Δ΄, αρ.125-130) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.» 

6. Η ΠΥΣ 16/31-05-2021 (ΦΕΚ Α΄ 91/05.06.2021) «Συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής 
Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας.» 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Το «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας», όπως ορίζεται στην παρ. α) του 
άρθρου 126 του ν. 4799/2021 (Α’ 78), αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο του σύγχρονου επιτελικού 
κράτους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και βασίζεται στην αξιολόγηση, προτεραιοποίηση 
και έγκριση συμβάσεων στρατηγικής σημασίας, η υλοποίηση των οποίων πρόκειται να επιφέρει 
αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως στη συνολική οικονομία και προστιθέμενη αξία τόσο για τη χώρα, 
όσο και για τους πολίτες της. 
Το Πρόγραμμα εγκρίνεται από την Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας. Η 
χρονική περίοδος του Προγράμματος είναι πενταετής.  
Στο πλαίσιο του Προγράμματος μπορούν να ενταχθούν όλες οι δημόσιες πολιτικές, δράσεις, σχέδια και 
έργα που περιλαμβάνονται ή μπορεί να εντάσσονται σε εθνικά, ενωσιακά ή διεθνή χρηματοδοτικά 
προγράμματα και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και προτεραιοτήτων των Προγράμματος, με 
αντικείμενο ιδίως την κατασκευή, προμήθεια, παροχή υπηρεσιών, μελέτη, εμπειρογνωμοσύνη και 
τεχνική βοήθεια. 
Στο πρόγραμμα δύναται να εντάσσονται τόσο ώριμες συμβάσεις, δηλαδή συμβάσεις για τις οποίες 
έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αναγκαίες για τη δημοπράτησή τους διαδικασίες και οι οποίες βρίσκονται 
στο στάδιο ανάθεσης της εκτέλεσής τους, όσο και συμβάσεις προς ωρίμανση, δηλαδή συμβάσεις που 
βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού και των οποίων το αντικείμενο, οι προδιαγραφές και η διαδικασία 
ανάθεσης δεν έχουν εκπονηθεί ή έχουν εκπονηθεί εν μέρει, ανεξάρτητα αν έχουν ενταχθεί στο σχέδιο 
δράσης του φορέα που ενδιαφέρεται να τις υλοποιήσει και οι οποίες έχουν ενδεικτική εκτιμώμενη αξία 
σύμβασης τουλάχιστον το όριο των 50.000.000 ευρώ. 
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνουμε την υποβολή προτάσεων για τα παρακάτω έργα: 
1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
89.939.448,12 € 
Το έργο αφορά στην επισκευή και συντήρηση 108 γεφυρών της Περιφέρειας Αττικής ώστε να 
αποφευχθούν δυσλειτουργίες και δομικές αστοχίες για την ασφαλέστερη μετακίνηση των πολιτών. 
Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι κάτωθι δράσεις: 

• Έλεγχος Επάρκειας και Μελέτες Ενισχύσεων / Αναβαθμίσεων στις παρακάτω γέφυρες: 
 

Όνομα Άξονας 
Διασταυρούμενη οδός / 

(Υπερκείμενη ή 
Υποκείμενη) 

Γέφυρα Α/Κ Λ. Αθηνών & Λ. Σχιστού 
- Σκαραμαγκά 

Λ. Αθηνών 
Λ. Σχιστού - Σκαραμαγκά 

(Υπερκείμενη) 

Γέφυρα Α/Κ ΝΕΟΑΚ & Λ. 
Δημοκρατίας Ασπροπύργου 

ΝΕΟΑΚ 
Λεωφόρος Δημοκρατίας 

Ασπροπύργου 
(Υποκείμενη) 
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Όνομα Άξονας 
Διασταυρούμενη οδός / 

(Υπερκείμενη ή 
Υποκείμενη) 

Γέφυρα εξόδου ρεύματος Λ. Συγγρού 
για Γλυφάδα άνωθεν ρεύματος Λ. 

Ποσειδώνος προς Πειραιά 
Λ. Ποσειδώνος Λ. Συγγρού (Υποκείμενη) 

Γέφυρα Λ. Ποσειδώνος επί του 
ρέματος Πικροδάφνης 

Λ. Ποσειδώνος Ρέμα Πικροδάφνης 

Γέφυρα Παλαιάς Παραλιακής επί του 
ποταμού Ιλυσού 

Εθνάρχου Μακαρίου / 
Παλαιά Παραλιακή 

Λ. Ποσειδώνος 
Ιλυσός ποταμός 

Γέφυρα εξόδου ρεύματος Καλλιρόης 
προς Πειραιώς για ρεύμα Λ. Συγγρού 

προς Πειραιά 

Καλλιρόης + 
Χαμοστέρνας + 
Π.Τσαλδάρη + 

Λαγουμιτζή 

Λ. Καλλιρόης, ρεύμα προς 
Αθήνα (Υποκείμενη) 

Γέφυρα Α/Κ Πέτρου Ράλλη & 
Κων/πόλεως 

Πέτρου Ράλλη 
Λ. Κων/πόλεως & 

Σιδηροδρομική γραμμή 
(Υπερκείμενες) 

Γέφυρα Λ. Σταυρού - Λαυρίου επί 
εποχιακού ρέματος στο ύψος της 

Παλαιοκαμάριζας 
Σταυρού - Λαυρίου  Εποχιακό ρέμα 

Γέφυρα Α/Κ Λ. Σχιστού - Σκαραμαγκά 
& συνδετηρίου κλάδου λιμένα 

ΚΟΣΚΟ 
Λ. Σχιστού - Σκαραμαγκά 

Συνδετήριος με λιμένα 
COSCO (Υποκείμενος) 

Γέφυρα ΠΕΟΑΚ επί εποχιακού 
ρέματος κάμπινγκ Γλάρος Κινέτας 

  Εποχιακό ρέμα 

Γέφυρα SR.AK.R επί εποχιακού 
ρέματος στο ύψος του 

Σιδηροδρομικού Σταθμού Μεγάρων 
SR.AK.R Εποχιακό ρέμα 

 
 
 
 

• Αντικαταστάσεις Εφεδράνων. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
προσδιορισμός νέων εφεδράνων μέσω στατικής μελέτης στις παρακάτω γέφυρες: 

Όνομα Άξονας 
Διασταυρούμενη οδός / 

(Υπερκείμενη ή Υποκείμενη) 

Υπερυψωμένος φορέας Νότιου 
Κηφισού 

Λ. Κηφισού   

Γέφυρα Α/Κ Λ. Κηφισού & 
Πειραιώς 

Λ. Κηφισού Πειραιώς (Υποκείμενη) 

Γέφυρα A/ K Λ. Κηφισού & Πέτρου 
Ράλλη 

Λ. Κηφισού Πέτρου Ράλλη (Υποκείμενη) 

Γέφυρα Α/ Κ Λ. Κηφισού & Ιεράς 
Οδού 

Λ. Κηφισού Ιερά Οδός (Υποκείμενη) 

Γέφυρα εξόδου ρεύματος Λ. 
Κηφισού προς Λαμία για Κόρινθο 

Λ. Κηφισού Λ. Κηφισού (Υποκείμενη)  

Γέφυρα Α/Κ Λ. Κηφισού & Λ. 
Αθηνών (Καβάλας) 

Λ. Κηφισού 
Λ. Αθηνών (Καβάλας) 

(Υπερκείμενη) 

Γέφυρα εξόδου ρεύματος Λ. 
Αθηνών προς Αθήνα για Λαμία 

Λ. Κηφισού 
Λ. Αθηνών (Καβάλας) 

(Υποκείμενη) 

Γέφυρα Α/Κ Λ. Κηφισού & 
Λένορμαν / Εθνάρχου Μακαρίου 

Λ. Κηφισού 
Λένορμαν / Εθνάρχου Μακαρίου 

(Υποκείμενες) 
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Όνομα Άξονας 
Διασταυρούμενη οδός / 

(Υπερκείμενη ή Υποκείμενη) 

Γέφυρα Α/Κ Λ. Κηφισού & 
Δυρραχίου / Κωνσταντινουπόλεως 

Λ. Κηφισού 
Δυρραχείου / 

Κωνσταντινουπόλεως 
(Υποκείμενες) 

Γέφυρα ρεύματος Λ. Ποσειδώνος 
προς Γλυφάδα άνωθεν εξόδου της 

για Εθν.Μακαρίου 
Λ. Ποσειδώνος 

Κλάδος εξόδου προς Εθνάρχου 
Μακαρίου (Υποκείμενη) 

Γέφυρα ρεύματος Λ. Ποσειδώνος 
προς Πειραιά άνωθεν εξόδου 

ρεύματος της προς Γλυφάδα για 
Εθν.Μακαρίου 

Λ. Ποσειδώνος 
Κλάδος εξόδου προς Εθνάρχου 

Μακαρίου (Υποκείμενη) 

Γέφυρες Α/Κ Λ. Κηφισού & Λ. 
Ποσειδώνος - Έξοδος ρεύματος Λ. 

Κηφισού προς Πειραιά για 
Γλυφάδα 

Λ. Ποσειδώνος Λ. Κηφισού (Υπερκείμενη) 

Γέφυρες Α/Κ Λ. Κηφισού & Λ. 
Ποσειδώνος - Έξοδος ρεύματος Λ. 
Κηφισού προς Πειραιά για Πειραιά 

Λ. Ποσειδώνος Λ. Κηφισού (Υπερκείμενη) 

Γέφυρες Α/Κ Λ. Κηφισού & Λ. 
Ποσειδώνος - Έξοδος ρεύματος Λ. 

Ποσειδώνος προς Γλυφάδα για 
Λαμία 

Λ. Ποσειδώνος Λ. Κηφισού (Υπερκείμενη) 

Γέφυρες Α/Κ Λ. Κηφισού & Λ. 
Ποσειδώνος - Έξοδος ρεύματος Λ. 

Ποσειδώνος προς Πειραιά για 
Λαμία 

Λ. Ποσειδώνος Λ. Κηφισού (Υπερκείμενη) 

Γέφυρα Α/Κ Λ. Ποσειδώνος & 
Παλαιάς Παραλιακής 

Λ. Ποσειδώνος 
Παλαιά Παραλιακή Ποσειδώνος / 

Εθνάρχου Μακαρίου 
(Υποκείμενη) 

 
 

• Ενόργανη Παρακολούθηση 
 
Ο στόχος της ενόργανης παρακολούθησης είναι η καταγραφή των βυθίσεων του καταστρώματος κατά 
την διέλευση των οχημάτων, η παρακολούθηση υφιστάμενων μικρορωγμών και η πιθανή πορεία 
εξέλιξής τους, καθώς και η απόκριση του φορέα σε περίπτωση σεισμικού γεγονότος. 

 
Από το σύνολο των γεφυρών, επιλέχθηκαν 15 από αυτές για την εγκατάσταση συστήματος ενόργανης 
παρακολούθησης. Τα τεχνικά αυτά χαρακτηρίζονται από την σπουδαιότητά τους βάσει του 
κυκλοφοριακού φόρτου που καλούν να εξυπηρετήσουν (π.χ. Λ. Κηφισού, Λ. Ποσειδώνος κ.ά.) ή της 
ζωτικότητάς τους λόγω του οδικού άξονα που εξυπηρετούν (π.χ. ΠΕΟ Αθηνών – Θηβών). 
 

 

• Δημιουργία Σταθμών παρακολούθησης επί των Γεφυρών και Διαδικτυακή Πλατφόρμα 
 
Η δράση περιλαμβάνει τοποθέτηση αισθητήρων ανά γέφυρα οι οποίοι θα καταλήγουν ενσύρματα σε 
κοινό Καταγραφικό Σταθμό συλλογής και αποθήκευσης δεδομένων. Οι Κ.Σ. θα αποστέλλουν τις 
μετρήσεις δομικής παρακολούθησης σε μία και μοναδική βάση δεδομένων μέσω διαδικτύου (εφεξής 
«Διαδικτυακή Πλατφόρμα») με ασύρματη σύνδεση αυτόματα (μέσω GSM ή άλλο παρόμοιο τρόπο) 
τουλάχιστον ανά 1 λεπτό.  
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Μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας  θα πρέπει να εξάγονται αυτόματες τριμηνιαίες τεχνικές αναφορές 
παρουσίασης των καταγραφών όλων των αισθητήρων, με κατάλληλη στατιστική επεξεργασία των 
δεδομένων (bigdata) ώστε να προκύπτουν σαφή συμπεράσματα της απόκρισης των γεφυρών υπό τα 
συνήθη φορτία λειτουργίας αλλά και σε ακραία φαινόμενα (π.χ. σεισμός). 
 

• Παρακολούθηση Αξονικών Παραμορφώσεων 
 
Η δράση περιλαμβάνει εξοπλισμό για την παρακολούθηση των αξονικών παραμορφώσεων του 
καταστρώματος κάθε τεχνικού, σε επιλεγμένα σημεία. 
 

• Παρακολούθηση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος 
 

Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει σύστημα παρακολούθησης της θερμοκρασίας επί των τεχνικών σε 
επιλεγμένες θέσεις. 
Το σύστημα θα καταγράφει συνεχώς τις τιμές της θερμοκρασίας ως ακολούθως: 

o Αναμενόμενο εύρος θερμοκρασιών: -20°C έως 50°C 
o Η ελάχιστη συχνότητα καταγραφής θα είναι μία (1) ένδειξη ανά δέκα (10) λεπτά 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα επιλεχθέντα τεχνικά. 

Όνομα Άξονας 
Διασταυρούμενη οδός / 

(Υπερκείμενη ή Υποκείμενη) 

Γέφυρα εξόδου ρεύματος Λ. 
Κηφισού προς Λαμία για Κόρινθο 

Λ. Κηφισού Λ. Κηφισού (Υποκείμενη)  

Γέφυρα εξόδου ρεύματος Λ. 
Αθηνών προς Αθήνα για Λαμία 

Λ. Κηφισού 
Λ. Αθηνών (Καβάλας) 

(Υποκείμενη) 

Γέφυρα Α/Κ Λ. Κηφισού & 
Τσούντα 

Λ. Κηφισού Τσούντα (Υποκείμενη) 

Γέφυρα Λ.Ποσειδώνος άνωθεν 
Π.Μυρτιδιωτίσσης / Εθν.Μακαρίου 

Λ. Ποσειδώνος 
Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης 

(Υποκείμενη) 

Γέφυρες Α/Κ Λ. Κηφισού & Λ. 
Ποσειδώνος - Έξοδος ρεύματος Λ. 

Ποσειδώνος προς Πειραιά για 
Λαμία 

Λ. Ποσειδώνος Λ. Κηφισού (Υπερκείμενη) 

Γέφυρα Α/Κ Λ. Ποσειδώνος & 
Παλαιάς Παραλιακής 

Λ. Ποσειδώνος 
Παλαιά Παραλιακή Ποσειδώνος / 

Εθνάρχου Μακαρίου 
(Υποκείμενη) 

Γέφυρα Α/Κ Λ. Κηφισίας & Λ. 
Κατεχάκη 

Λ. Κηφισίας 
Κατεχάκη / Μουσών 

(Υπερκείμενη) 

Γέφυρα Λ. Κηφισίας & Σπύρου 
Λούη 

Λ. Κηφισίας 
Ριζαρείου / Σπύρου Λούη 

(Υποκείμενη) 

Γέφυρα εξόδου ρεύματος 
Καλλιρόης προς Πειραιώς για 

ρεύμα Λ. Συγγρού προς Πειραιά 

Καλλιρόης + 
Χαμοστέρνας + 
Π.Τσαλδάρη + 

Λαγουμιτζή 

Λ. Καλλιρόης, ρεύμα προς 
Αθήνα (Υποκείμενη) 

Γέφυρα Α/Κ Λ. Κατεχάκη & 
Εθν.Αντιστάσεως Καισαριανής 

Λ. Κατεχάκη 
Λ. Εθν.Αντιστάσεως 

(Υποκείμενη) 

Γέφυρα Α/Κ Πέτρου Ράλλη & 
Κων/πόλεως 

Πέτρου Ράλλη 
Λ. Κων/πόλεως & 

Σιδηροδρομική γραμμή 
(Υπερκείμενες) 

Γέφυρα ΠΕΟΑΘ επί εποχιακού 
ρέματος Γυμνασίου Ερυθρών 

ΠΕΟ Αθηνών -
Θηβών 

Εποχιακό ρέμα 

Γέφυρα ΠΕΟΑΘ επί τοπικής 
αγροτικής οδού Ερυθρών δυτικά 

ΠΕΟ Αθηνών -
Θηβών 

Τοπική αγροτική οδός 
(Υποκείμενη) 
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Όνομα Άξονας 
Διασταυρούμενη οδός / 

(Υπερκείμενη ή Υποκείμενη) 

Γέφυρα ΠΕΟΑΘ επί τοπικής 
αγροτικής οδού Ερυθρών βόρεια 1 

ΠΕΟ Αθηνών -
Θηβών 

Τοπική αγροτική οδός 
(Υποκείμενη) 

Γέφυρα ΠΕΟΑΚ επί του ρέματος 
Παράπηγα 

ΠΕΟ Αθηνών - 
Κορίνθου ΠΕΟ 

Αθηνών - Κορίνθου 
Εποχιακό ρέμα 

 
 

• Βελτίωση Ηλεκτροφωτισμού 
Μία ακόμη επέμβαση η οποία είναι αρκετά σημαντική είναι η βελτίωση ελλιπούς ή κακού 
ηλεκτροφωτισμού κάτω από γέφυρες, κυρίως κλειστής διατομής, όπως κάτω διαβάσεις. Η δράση 
περιλαμβάνει την αντικατάσταση παλαιών λαμπτήρων με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας και την επίτευξη 
του βέλτιστου φωτισμού κάτω από το τεχνικό.  
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 89.939.448,12€.  
 
2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΡΑ - 
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ (ΟΡΕΙΝΟ ΤΜΗΜΑ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  39.000.000.00 € 
 
Το υπό μελέτη έργο είναι συγκοινωνιακό έργο και συνίσταται στην ολοκλήρωση της  βελτίωσης της 
υφισταμένης οδού Μεγάρων-Αλεποχωρίου μήκους 21 χλμ. περίπου. Ξεκινά από το βόρειο άκρο της 
πόλης των Μεγάρων και συνδέεται μέσω του βορειοανατολικού περιφερειακού της πόλης μήκους 
περίπου 1.5 km, με την Παλαιά Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου. Αποτελεί τον κύριο επαρχιακό οδικό 
άξονα σύνδεσης Σαρωνικού και Κορινθιακού κόλπου μέσω των οικιστικών συγκροτημάτων Μεγάρων- 
Αλεποχωρίου και κινείται βορειοδυτικά  απολήγοντας στο Κάτω Αλεποχώρι.  
Τα πρώτα 11 χιλιόμετρα της αρτηρίας ήτοι το πεδινό τμήμα είναι ήδη κατασκευασμένο. 
Με την  παρούσα μελέτη ολοκληρώνονται ο σχεδιασμός του υπολοίπου οδικού έργου έως το 
Αλεποχώρι. 
 
Το έργο πρόκειται να: 

• βελτιώσει σημαντικά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού, σε σχέση με την υφιστάμενη 
κατάσταση, 

• αναβαθμίσει σημαντικά την παρεχόμενη ασφάλεια, 

• μειώσει τον χρόνο μετακίνησης και συνεπώς τα έξοδα κίνησης, 

• αυξήσει την κυκλοφοριακή ικανότητα κατά 81%, 

• βελτιώσει την περιβαλλοντική αισθητική της χάραξης. 

• μειώσει, κατά πολύ, το ετήσιο κόστος συντήρησης, λόγω καταπτώσεων στην υφιστάμενη 
κατάσταση, και 

• αποσυμφορίσει την κίνηση στο αποληκτικό τμήμα της σημερινής οδού, στην παραλία 
Αλεποχωρίου και να εξυπηρετήσει με ικανούς κόμβους στις κατάλληλες θέσεις, τον σημερινό και 
μελλοντικό φόρτο προς όλες τις κατευθύνσεις. 
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 39.000.000 €.  
3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
98.000.000€ 
 
Με το έργο προβλέπεται η αναβάθμιση των μέτρων ασφάλειας λεωφόρων με την αντικατάσταση των 
υφιστάμενων στηθαίων ασφαλείας παλαιού τύπου, κεντρικής νησίδας και παραπλεύρως των οδών, με 
Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (Σ.Α.Ο.) με σκοπό α)την προστασία τρίτων, δηλαδή ατόμων που 
δεν συμμετέχουν άμεσα σε τροχαία ατυχήματα, ή των περιοχών εκατέρωθεν της οδού ή του αντίθετου 
ρεύματος κυκλοφορίας αλλά και β) την προστασία των επιβαινόντων από τις συνέπειες λόγω της 
εκτροπής του οχήματος από το οδόστρωμα, π.χ. λόγω πτώσης ή πρόσκρουσης σε εμπόδιο 
παραπλεύρως της οδού. 
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Στις εργασίες περιλαμβάνονται: 
1. Η σύνταξη των μελετών εφαρμογής για την τοποθέτηση των ΣΑΟ (μεταλλικών και 
τσιμεντένιων) σύμφωνα με την ΟΜΟΕ-ΣΑΟ (ΦΕΚ 702Β’/29-4-2011).  
2. Η σύνταξη μελετών για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα πρέπει να ληφθούν κατά την εκτέλεση 
των εργασιών 
3. Η αποξήλωση των υφιστάμενων στηθαίων παλαιού τύπου η μεταφορά τους σε 
κατάλληλο χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία 
4. Πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες όπως αποξήλωση υφιστάμενης υπερυψωμένης νησίδας 
(trief) μετά της μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε κατάλληλο χώρο προς απόρριψη 
5. Η αποξήλωση των ιστών ηλεκτροφωτισμού μετά προσοχής όπου απαιτείται, η μεταφορά και φύλαξή 
τους σε κατάλληλο χώρο και η επανατοποθέτησή τους 
6. Η εγκατάσταση των νέων συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων 
7. Η εγκατάσταση rolling barriers σε επιλεγμένα σημεία των οδικών αξόνων 
8. Η εγκατάσταση συστημάτων απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ) σε επικίνδυνα σημεία. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 98.000.000 €.  
 

Κατόπιν των ανωτέρω: 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Την έγκριση σκοπιμότητας υποβολής προτάσεων για την ένταξη και χρηματοδότηση των 
έργων: 

• ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
89.939.448,12 €  

• ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 
ΜΕΓΑΡΑ - ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ (ΟΡΕΙΝΟ ΤΜΗΜΑ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  39.000.000.00 € 

• ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
98.000.000€ 
 

από το  Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (2η Πρόσκληση) 
 

2. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων 
και για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή των προτάσεων, σύμφωνα με τους 
όρους της Πρόσκλησης 

  
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

1. Την έγκριση σκοπιμότητας υποβολής προτάσεων για την ένταξη και χρηματοδότηση των 
έργων: 

• ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
89.939.448,12 €  

• ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 
ΜΕΓΑΡΑ - ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ (ΟΡΕΙΝΟ ΤΜΗΜΑ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  39.000.000.00 € 

• ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
98.000.000€ 
 

από το  Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (2η Πρόσκληση) 
 

2. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων 
και για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή των προτάσεων, σύμφωνα με τους 
όρους της Πρόσκλησης 
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➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη 
υπερψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «ΥΠΕΡ της σκοπιμότητας των έργων. Είναι 
κρίσιμο να εξασφαλιστεί ότι θα προχωρήσουν με ανοιχτές διαδικασίες που εξασφαλίζουν τον ανταγωνισμό 
και τη διαφάνεια».  

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος απέχει από την 
ψηφοφορία. 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ανωτέρω 
απόφαση.  

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Βερελή Βασιλική  
Λογοθέτη Αικατερίνη  
Κατσικάρης Δημήτριος  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα  
Μελάς Σταύρος 
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