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Συνεδρίαση 11η 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 163/2014 

Σήµερα 27/03/2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε τακτική 
συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-
Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής 
κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 61015/21-03-2014 προσκλήσεως του 
Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 
21/03/2014 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους 
Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 

Θέµα 20ο   

Έγκριση εκπόνησης µελέτης µε τίτλο «Υπογειοποίηση τµήµατος της οδού 
Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στο ∆ήµο Νέας Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνας».  
 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο εβδοµήντα έξι (76) παρόντων 
Περιφερειακών Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες 
και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:  
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα, Μανιάτης 
Κωνσταντίνος, Παπαντωνίου Κωνσταντίνος, Χρήστου Στέφανος, Κισκήρα 
Χρυσάνθη, ∆ήµου Σταυρούλα. 
 
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος 
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη 
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Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:  
Αγαλοπούλου-Πετράκου Ευαγγελία, Αγγελονίδη Χριστίνα, Αγγελόπουλος 
Παναγιώτης, Αδαµόπουλος Κων/νος, Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου 
Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αµανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου 
Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρλής 
Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη ∆έσποινα, 
Βακάλης Ευάγγελος, Βαρελάς ∆ηµήτριος, Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, 
Βιδάλη Μαρία, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Γαλανός 
Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιαννικάκης 
Θεµιστοκλής, Γούδης Χρήστος, ∆ηµαράς Γεώργιος, ∆ηµόπουλος Ιωάννης, 
∆ιάκος Κωνσταντίνος, Επιτροπάκης Εµµανουήλ, Ερµίδου Γεωργία, Ζαννιάς 
Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Ζερβάκη Ηρώ, 
Καληώρας Αθανάσιος, Καµµένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καπάταης 
Χρήστος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής 
Κωνσταντίνος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κολοβού 
Ελένη, Κουρή-Συµβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, Κυπραίος 
∆ηµήτριος, Κυπριανίδου Ερµιόνη, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, 
Μανιάτης Καλλικράτης, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, 
Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα 
Ασπασία, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυµάκη Άννα, 
Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης 
Ευστάθιος, Πανταλάκη- Ανδριανοπούλου Ιωάννα, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, 
Προµπονάς Ιάκωβος, Σµέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων 
Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, 
Φούντας Γεώργιος, Χάγιος Άγγελος, Χολέβα Μαρία, Ψαριανός Γρηγόριος.  

Απόντες:  
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Καρακλιούµη Μαρία, Κατσικάρης ∆ηµήτριος.  
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:  
Αδαµοπούλου Μαρίνα, Βαρεµένος Γεώργιος, Βασιλάκη Ειρήνη, Βλάχος 
Ιωάννης, Γάκης Αντώνιος, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γκούµας Ιωάννης, ∆ηµαράς 
Ιωάννης, Ηλίας Ιωάννης, Καραθάνος Χαράλαµπος, Κικίλιας Βασίλειος, Λούσκος 
Παναγιώτης, Λυµπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μπαλού 
Αλεξάνδρα, Πλεύρης Αθανάσιος, Ροκοφύλλου Άννα, Σαµόλης Αλέξανδρος.  

Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής 
Πάνθη ∆ούκα και Σταυρούλα Καπελούζου.  

 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής κ. Κωνσταντίνος Καράµπελας θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού 
Συµβουλίου την υπ' αριθµ. πρωτ. 46792/05-03-2014 εισήγηση της Γενικής 
∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού και Υποδοµών, που έχει σταλεί µε την 
πρόσκληση και έχει ως εξής:  

Η  Ανώνυµη Κατασκευαστική Εταιρεία µε την επωνυµία «∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ανέλαβε για λογαριασµό του 
Αθλητικού Σωµατείου «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ» (Α.Ε.Κ.)  
να εκπονήσει τις απαιτούµενες µελέτες οδοποιίας  για τη σύνδεση του νέου 
γηπέδου της ΑΕΚ µε το οδικό δίκτυο της περιοχής. Προς τούτο ανέθεσε τις 
σχετικές µελέτες στα µελετητικά γραφεία «∆ΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ» 
Ε.Π.Ε. και «Τ. ΤΣΙΚΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρεία Μελετών 
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Τεχνικών Έργων». 
Οι µελέτες θα παραδοθούν δωρεάν στην Περιφέρεια Αττικής για την αξιοποίηση 
τους στα πλαίσια της συµβολής της Περιφέρειας στην κατασκευή του νέου 
γηπέδου της ΑΕΚ. 
Για τη δωρεάν αποδοχή των µελετών απαιτείται Απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 2Α του Ν. 3316/2005, όπως 
προστέθηκε µε το άρθρο 29 του Ν. 4014/2011 ««Περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄/209/21.09.2011). 
Στην εισήγηση προβλέπεται η συγκρότηση επιτροπών για την παρακολούθηση –
επίβλεψη έγκριση και παραλαβή των µελετών. 
 
Έχοντας υπόψη : 
 
1.Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2.Το Π.∆. 145/27.12.2010 (ΦΕΚ 238 Α΄), «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ΦΕΚ Β΄/2494/04.11.2011. 
3.Το Ν.3155 της 11/14-3-1955 (Α63) «Περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών». 
4.Το Β. ∆ιάταγµα 6/8-2-1956 (Α47) «Περί καθορισµού των επαρχιακών οδών του 
Νοµού Αττικής κατά τις διατάξεις του Νόµου 3155/55 «περί κατασκευής και 
συντηρήσεως οδών»». 
5.Την απόφαση Αν. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ∆ΜΕΟ/ε/0/266/9.3.1995 που 
δηµοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.293 Β’/17.4.1995 «Ανακατάταξη Επαρχιακού Οδικού 
∆ικτύου των Νοµών της Χώρας». 
6.Τις διατάξεις του Νόµου 3481/2006, άρθρα 7 και 8 
7.Την 4422/Ε.Ο./30.08.2007(ΦΕΚ 1787Β’/06.09.2007)  απόφαση Γ.Γ. 
Περιφέρειας Αττικής, περί «Καθορισµός των οδών του Ν. Αττικής που η 
συντήρησή τους ανήκει στην αρµοδιότητα των υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Αττικής και των Νοµαρχιών Αθηνών, Πειραιά, Ανατολικής Αττικής και ∆υτικής 
Αττικής.» 
8.Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων 
Έργων», όπως αυτές ισχύουν σήµερα. 
9.Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων 
εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει σήµερα. 
10.Τις διατάξεις του άρθρου 2 Α του Ν. 3316/2005, όπως προστέθηκε µε το 
άρθρο 29 του Ν. 4014/2011 ««Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄/209/21.09.2011). 
10.Την 199/2013 απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Αττικής, 
σύµφωνα µε την οποία έχει εγκριθεί πίστωση ποσού 20.000.000 € στο 
Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής, ΚΑΕ 9777.01.021, για το 
έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ. 
11.Την από …..  επιστολή του  «∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» που έχει αναλάβει την κατασκευή του Γηπέδου της 
Α.Ε.Κ.  
12.Το Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας 
Χαλκηδόνας όπου προβλέπεται χώρος για την ανέγερση Νέου Γηπέδου στη θέση 
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του παλαιού. 
14. Το γεγονός ότι για τη λειτουργία του Νέου Γηπέδου θα πρέπει να υποβιβαστεί 
η οδός αρ 4, αρµοδιότητας Περιφέρειας Αττικής σε τµήµα της, µε την ονοµασία 
Πατριάρχου Κωνσταντίνου – Φωκών, στο -1 επίπεδο. 
15.Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Αττικής. 
 
Και Επειδή : 
 
Α) Για την υλοποίηση της δωρεάς υπογράφηκαν µεταξύ της εταιρείας 
«∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και των 
µελετητικών γραφείων «∆ΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ» Ε.Π.Ε. και «Τ. 
ΤΣΙΚΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρεία Μελετών Τεχνικών Έργων» οι 
από 25/11/2013 και 30/10/2013 συµβάσεις εκπόνησης των µελετών.  
Β) Αντικείµενο της µελέτης είναι ο σχεδιασµός των οδών Πατριάρχου 
Κωνσταντίνου – Φωκών στο -1 επίπεδο (υπογειοποίηση). 
Γ) Ο ισόπεδος χώρος που δηµιουργείται από την υπογειοποίηση των οδών 
αναπλάθεται σε χώρο πρασίνου, περιπάτου και αναψυχής. 
∆) Στο αντικείµενο της µελέτης περιλαµβάνονται : 

• Η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση των Έργων 

• Αρχιτεκτονικές µελέτες σχεδιασµού του ελεύθερου χώρου που 
δηµιουργείται 

• Στατικές µελέτες όλων των έργων 

• Μελέτες ύδρευσης, αποχέτευσης και αντιπληµµυρικής προστασίας 

• Μελέτες άρδευσης 

• Συγκοινωνιακές µελέτες, µε τις συνδέσεις µε το υφιστάµενο οδικό δίκτυο, 
τους χώρους στάθµευσης και τα λοιπά τεχνικά έργα οδού. 

• Κυκλοφοριακές µελέτες 

• Μελέτες σήµανσης – ασφάλισης των τεχνικών έργων και της σήραγγας. 

• Μηχανολογικές – ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες για τον ελεύθερο χώρο, 
τη σήραγγα καθώς και τον αρχιτεκτονικό φωτισµό του. 

• Φυτοτεχνικές µελέτες 

• Προτάσεις σχεδιασµού ειδικών κατασκευών – τοπόσηµων µε διαδραστικό 
χαρακτήρα. 

• Μελέτες για τα προσωρινά έργα προστασίας και διευθέτησης που θα 
απαιτηθούν κατά τις εργασίες κατασκευής. 

• Τεύχη ∆ηµοπράτησης για το σύνολο των απαιτουµένων εργασιών για την 
ολοκλήρωση του έργου µε αναλυτικές προµετρήσεις ποσοτήτων, 
αναλυτικό τιµολόγιο εργασιών και αναλυτικό προϋπολογισµό σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις περί ∆ηµοσίων Έργων Ν. 3669/2008.  

Ε) Ως παραδοτέα της µελέτης νοούνται τα σχέδια και τα τεύχη των παραπάνω 
µελετών, βασική προϋπόθεση όλων αυτών είναι η Περιβαλλοντική Αδειοδότησή 
τους, που προβλέπονται από τις σχετικές προδιαγραφές της εφαρµοστέας 
νοµοθεσίας για κάθε κατηγορία και στάδιο µελέτης και θα εκπονηθούν χωρίς να 
καταβάλει καµία δαπάνη η Περιφέρεια Αττικής. 

Στ) Η µελέτη θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα της 
σχετικής σύµβασης µεταξύ δωρητή και µελετητή και θα έχει συνολικό χρόνο 
εκπόνησης έξι µηνών χωρίς να συµπεριλαµβάνονται οι απαιτούµενοι χρόνοι 
εγκρίσεων των ενδιάµεσων φάσεων. 

Ζ) Η) Για την επίβλεψη, τον έλεγχο και την εισήγηση για έγκριση των επί 
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µέρους φάσεων της µελέτης συγκροτείται επιτροπή επίβλεψης, ελέγχου και 
εισήγησης για έγκριση των παραδοτέων της µελέτης. Μέλη της επιτροπής είναι: 

α. Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής  
β. Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής 
γ. Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής 
δ. Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Οδοποιίας & Μ.Ε. της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων Περιφέρειας Αττικής. 
ε. Ένας Πολιτικός Μηχανικός της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Αττικής µε ειδικότητα δοµοστατικού µηχανικού και περαιτέρω 
εξειδίκευση στις αντισεισµικές κατασκευές. 

Ι) Η παραλαβή των µελετών προσωρινή και οριστική, γίνεται µε κοινή 
πρόταση των προσώπων της παραγράφου Ζ της παρούσας κατόπιν σχετικής 
εισήγησης προς τα αρµόδια όργανα της Περιφέρειας Αττικής όπως αυτά 
καθορίζονται από το Ν. 3852/2010 και Π.∆. 7/2013. 
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
 
Την έγκριση εκπόνησης µελέτης µε τίτλο «Υπογειοποίηση τµήµατος της οδού 

Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στο ∆ήµο Ν. Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνας» µε δαπάνη του Αθλητικού Σωµατείου «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ» (Α.Ε.Κ.)   µε σκοπό τη δωρεά αυτής στην 
Περιφέρεια Αττικής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν. 3316/2005, 
όπως προστέθηκε µε το άρθρο 29 του Ν. 4014/2011, σύµφωνα µε τις παρακάτω 
προϋποθέσεις : 

1. Αντικείµενο της µελέτης είναι ο σχεδιασµός των οδών Πατριάρχου 
Κωνσταντίνου – Φωκών στο -1 επίπεδο (υπογειοποίηση). 

     Ο ισόπεδος χώρος που δηµιουργείται από την υπογειοποίηση των οδών 
αναπλάθεται σε χώρο πρασίνου, περιπάτου και αναψυχής. 
2. Στο αντικείµενο της µελέτης περιλαµβάνονται : 

• Η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση των Έργων 
• Αρχιτεκτονικές µελέτες σχεδιασµού του ελεύθερου χώρου που 

δηµιουργείται 
• Στατικές µελέτες όλων των έργων 
• Μελέτες ύδρευσης, αποχέτευσης και αντιπληµµυρικής προστασίας 
• Μελέτες άρδευσης 
• Συγκοινωνιακές µελέτες, µε τις συνδέσεις µε το υφιστάµενο οδικό δίκτυο, 

τους χώρους στάθµευσης και τα λοιπά τεχνικά έργα οδού. 
• Κυκλοφοριακές µελέτες 
• Μελέτες σήµανσης – ασφάλισης των τεχνικών έργων και της σήραγγας. 
• Μηχανολογικές – ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες για τον ελεύθερο χώρο, 

τη σήραγγα καθώς και τον αρχιτεκτονικό φωτισµό του. 
• Φυτοτεχνικές µελέτες 
• Προτάσεις σχεδιασµού ειδικών κατασκευών – τοπόσηµων µε διαδραστικό 

χαρακτήρα. 
• Μελέτες για τα προσωρινά έργα προστασίας και διευθέτησης που θα 

απαιτηθούν κατά τις εργασίες κατασκευής. 
• Τεύχη ∆ηµοπράτησης για το σύνολο των απαιτουµένων εργασιών για την 

ολοκλήρωση του έργου µε αναλυτικές προµετρήσεις ποσοτήτων, αναλυτικό 
τιµολόγιο εργασιών και αναλυτικό προϋπολογισµό σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις περί ∆ηµοσίων Έργων Ν. 3669/2008. 
3. Ως παραδοτέα της µελέτης νοούνται τα σχέδια και τα τεύχη των 
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παραπάνω µελετών, βασική προϋπόθεση όλων αυτών είναι η Περιβαλλοντική 
Αδειοδότησή τους, που προβλέπονται από τις σχετικές προδιαγραφές της 
εφαρµοστέας νοµοθεσίας για κάθε κατηγορία και στάδιο µελέτης και θα 
εκπονηθούν χωρίς να καταβάλει καµία δαπάνη η Περιφέρεια Αττικής. 
4. Η µελέτη θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα της 
σχετικής σύµβασης µεταξύ δωρητή και µελετητή και θα έχει συνολικό χρόνο 
εκπόνησης έξι µηνών χωρίς να συµπεριλαµβάνονται οι απαιτούµενοι χρόνοι 
εγκρίσεων των ενδιάµεσων φάσεων. 
5. Για την επίβλεψη, τον έλεγχο και την εισήγηση για έγκριση των επί µέρους 
φάσεων της µελέτης συγκροτείται επιτροπή επίβλεψης, ελέγχου και εισήγησης για 
έγκριση των παραδοτέων της µελέτης. Μέλη της επιτροπής είναι: 
α. Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής  
β. Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής 
γ. Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής 
δ. Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Οδοποιίας & Μ.Ε. της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων Περιφέρειας Αττικής. 
ε. Ένας Πολιτικός Μηχανικός της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Αττικής µε ειδικότητα δοµοστατικού µηχανικού και περαιτέρω 
εξειδίκευση στις αντισεισµικές κατασκευές. 
6. Η παραλαβή των µελετών προσωρινή και οριστική, γίνεται µε κοινή 
πρόταση των προσώπων της παραγράφου 5 της παρούσας κατόπιν σχετικής 
εισήγησης προς τα αρµόδια όργανα της Περιφέρειας Αττικής όπως αυτά 
καθορίζονται από το Ν. 3852/2010 και Π.∆. 7/2013. 

 

 Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 

Εγκρίνει την εκπόνηση µελέτης µε τίτλο «Υπογειοποίηση τµήµατος της οδού 
Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στο ∆ήµο Ν. Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνας» µε δαπάνη του Αθλητικού Σωµατείου «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ» (Α.Ε.Κ.) µε σκοπό τη δωρεά αυτής στην Περιφέρεια 
Αττικής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν. 3316/2005, όπως 
προστέθηκε µε το άρθρο 29 του Ν. 4014/2011, σύµφωνα µε τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 

1. Αντικείµενο της µελέτης είναι ο σχεδιασµός των οδών Πατριάρχου 
Κωνσταντίνου – Φωκών στο -1 επίπεδο (υπογειοποίηση). 

     Ο ισόπεδος χώρος που δηµιουργείται από την υπογειοποίηση των οδών 
αναπλάθεται σε χώρο πρασίνου, περιπάτου και αναψυχής. 

2. Στο αντικείµενο της µελέτης περιλαµβάνονται : 
• Η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση των Έργων 
• Αρχιτεκτονικές µελέτες σχεδιασµού του ελεύθερου χώρου που 

δηµιουργείται 
• Στατικές µελέτες όλων των έργων 
• Μελέτες ύδρευσης, αποχέτευσης και αντιπληµµυρικής προστασίας 
• Μελέτες άρδευσης 
• Συγκοινωνιακές µελέτες, µε τις συνδέσεις µε το υφιστάµενο οδικό δίκτυο, 

τους χώρους στάθµευσης και τα λοιπά τεχνικά έργα οδού. 
• Κυκλοφοριακές µελέτες 
• Μελέτες σήµανσης – ασφάλισης των τεχνικών έργων και της σήραγγας. 
• Μηχανολογικές – ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες για τον ελεύθερο χώρο, 
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τη σήραγγα καθώς και τον αρχιτεκτονικό φωτισµό του. 
• Φυτοτεχνικές µελέτες 
• Προτάσεις σχεδιασµού ειδικών κατασκευών – τοπόσηµων µε διαδραστικό 

χαρακτήρα. 
• Μελέτες για τα προσωρινά έργα προστασίας και διευθέτησης που θα 

απαιτηθούν κατά τις εργασίες κατασκευής. 
• Τεύχη ∆ηµοπράτησης για το σύνολο των απαιτουµένων εργασιών για την 

ολοκλήρωση του έργου µε αναλυτικές προµετρήσεις ποσοτήτων, αναλυτικό 
τιµολόγιο εργασιών και αναλυτικό προϋπολογισµό σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις περί ∆ηµοσίων Έργων Ν. 3669/2008. 

3. Ως παραδοτέα της µελέτης νοούνται τα σχέδια και τα τεύχη των 
παραπάνω µελετών, βασική προϋπόθεση όλων αυτών είναι η 
Περιβαλλοντική Αδειοδότησή τους, που προβλέπονται από τις σχετικές 
προδιαγραφές της εφαρµοστέας νοµοθεσίας για κάθε κατηγορία και 
στάδιο µελέτης και θα εκπονηθούν χωρίς να καταβάλει καµία δαπάνη η 
Περιφέρεια Αττικής. 

4. Η µελέτη θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα της 
σχετικής σύµβασης µεταξύ δωρητή και µελετητή και θα έχει συνολικό 
χρόνο εκπόνησης έξι µηνών χωρίς να συµπεριλαµβάνονται οι 
απαιτούµενοι χρόνοι εγκρίσεων των ενδιάµεσων φάσεων. 

5. Για την επίβλεψη, τον έλεγχο και την εισήγηση για έγκριση των επί µέρους 
φάσεων της µελέτης συγκροτείται επιτροπή επίβλεψης, ελέγχου και 
εισήγησης για έγκριση των παραδοτέων της µελέτης. Μέλη της επιτροπής 
είναι: 

α. Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής  
β. Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής 
γ. Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής 
δ. Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Οδοποιίας & Μ.Ε. της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων Περιφέρειας Αττικής. 
ε. Ο Μιλτιάδης Κίρκος, Πολιτικός Μηχανικός της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

της Περιφέρειας Αττικής µε ειδικότητα δοµοστατικού µηχανικού και περαιτέρω 
εξειδίκευση στις αντισεισµικές κατασκευές. 

6. Η παραλαβή των µελετών προσωρινή και οριστική, γίνεται µε κοινή 
πρόταση των προσώπων της παραγράφου 5 της παρούσας κατόπιν 
σχετικής εισήγησης προς τα αρµόδια όργανα της Περιφέρειας Αττικής 
όπως αυτά καθορίζονται από το Ν. 3852/2010 και Π.∆. 7/2013. 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Αγγελονίδη Χριστίνα, Βακάλης Ευάγγελος, 
Ζαφειρίου Ελένη, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κυπραίος ∆ηµήτριος, Φλούδα 
Γεωργία, Χάγιος Άγγελος. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ 
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