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MNHf:1QNIO ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Μεταξύ των: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

.ΔΗΜοΥ ΑπηΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

Ο.Σ.Ε. Α.Ε. 

Για την περιβαλλοντικήαποκατάστασητων χώρων κατασκευήςτου 

σιδηροδρομικούάξονα και των σιδηροδρομικώνσταθμών στους Αγίους 

Αναργύρους και την β~λTlστoπoίησητης λειτουργίαςτου έργου σε συνεργασία 

με την πόλη 

<,~τr!" Αθήνα, σήμερα, την 3 η 
Νοεμβρiου 2008 

, J 

ΟΙ κάτωθι 

Kωνσταvτίνoς Χοτζηδόκης,. Υπουργός Μετσφορών K(lJ FηlγΟ'\fΙ_I )ΥI Ι~Υ
 

Νικόλαος Σoρόvτης,. Δήμαρχος ΑγΙων Αναργύρων
 

Γεώργιος Γιovνoύσης, Διευθύνων Συμβουλος ο.Σ.Ε. Α.Ε .
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Είναι γεγονός ότι μία από τκ βασικές προτεραιότητες της στροτηνικήο για την 

ανάπτυξη της χώρας αποτελεί 6 τομέας της πρoστaσiaς του περιβάλλοντος. 

Γι' ouτό καταβάλλεται κάθε δυναΤιl πpoσnάθεlα προκειμένου να γίνει συνείδηοη ότι 

--_._~σι:ι6ς-σro-περlβ?λ/φ δεν είναι πλέον πaλΘτέΛ!"la, αλλαaναγκη. .' 

Στη'ν κσττύθυνοη αυτή, το Υπουργείο Mεroφopών και Επικοινωνιών έχει θέσει ως 

ΚΕντρικό άξονα τωΥ; δράσεών του την μεiωση της εκπομπής ρύπων, κοι ιδίως στα 

αστικά κέντρα, 'ο οποίας θα επιτευχθεί μέσω της μείωσης της χρήσης του ΙΧ. 

αυτοκινήτου. 

Στκ; οόλεκ, ο οδικός τομέας ευθύνεται για το 40% των εκπομπών του διοξειδίου 

του άνθρακα και το 70% των εκπομπών άλλων ρύπων. Πορόλ/ηλο ι η χώρα μας ειναl η 

πρώτη, όχι μόνο ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε. αλλά σε 52 χώρετ; που περιλαμβάνουν 

και τα κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, στην αύξηση κατοχής Ι.Χ. ουτοκινήτων. 

Από το 1990 μέχρι το 2005, τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 130%. 

Πρόκειται για μια δραμαTlκη ούξηση. 

Για να ΠεΤυχουμε λοιπόν την μείωση της χρήσης του ΙΧ. αυτοκινήτου, για να 

ηείσουμε τους πολίτες να εγκαταλείψουν το ουτοκίνητότοικ, τουλάχιστον γιο τις 

μετσκινήσεκ; τους σrην πόλη, για να κερδίσουμε το "στο ί χ η μ α , πρεπεl πάνω από όλα να ,,' 

υιοθετήσουμε έναν σρόσινο τρόπο ζωής, να δώσουμε έναν αγώνα σε πολλά μέτωησ. 

Η πολιτεία έχει το βάρος της ευθύνης, κοθώτ από εκείνη εξαρτάται η λήψη 

συνκεκριρένων μέτρων που θο αποσκοπούν στον σεβασμό του περιβάλλοντος. Ένα 

από αυτό είναι η ενiσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς, όπως ο Σιδηρόδρομος, που 

είναι από τα πλέον φιλικό για το ιιερ ιβόλλον, και αποτελεί σοφή προτεροιότητα. 

Ένα νέο μεταφορικό μ έ σο στσθερή; τροχκκ; που προσφέρει και εννυότο: στον 

επιβάτη τοχ ύιητο, ακρίβεια , άνεση, απ όλυτη οσφόλεισ δρομολογίων και χρόνο 

μετσφορότ; ανεξάρτητο οηό την κυκλοφοριακή κίνηση, ο Σιδηρόδρομος, αναμένεται να 

αλλάξει τον συγκοινωνιακό χ6ρτη της Αθήνας και της ευρύτερη; περιοχής γύρω από το 

λε κανοnέδlο κ α ι να δώσει αναπτυξιακή ώθηση σε πολλές περιοχες . 

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων ιιροαέφερε επι μακρόν χώρο δ ιέλευσης στα μεγάλα 

συγκοινωνιακά έργα της Απικής. Η διέλευση του Σιδηροδρομικού Άξονα μέσο από τα 
, 

διοικητικά του όρια κοτοκερυόηζε τον οικιστικό ιστό κοι το εμσορικό κέντρο ΚΟΙ 

δημ ιουρνούσε προβληματα στην ομαλη λειτουρ γία τηζ π6ληζ . 
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Η πολιτεία, δια μέσΌυ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, πιστή στην . 

ήόλί-Τ'ική · ·· ··Γης -ΊσόρΡοπη ς Και αειφόρου ανάπτυξης κσι :ΟΕ -συνέχεια .του έργου 

κατασκευής του τετραπλού διαδρόμου με υπογειοποίηση τμήματος aυτoLι μήκους 2χλμ 

στο κέντρο του .δήμου, με στόχο την καλύτερη λειτουργία της πόλης και την 

ενοποίηση του ρυμοτομικού ιστού αυτης, πρoτΙθεroι πεpαrτέρω να λόβει δέσμη 

συνκεκρηιένων αναπτυξιαKών-περιβαλλOVΤIKών μέτρων, που θα λαμβόνοuν υπόψη τα 

νέα δεδομένα από την κοτασκευή του υηονειοηοηρένου σιδηροδρομικού άξονα και 

των νέων σιδηροδρομκών σταθμών. 

______τq~αuxιL..έxoιι.~ιπ~χe--τtiνI«t7\wεprΙ λειιοοργ!α του σιδηροδρομικου 

άξονα; την εύρυθρη λειτουργία της πόλης, καθώς επίσης και την επίτευξη τητ; μέγιστης 

κοινωνικής συναίνεqης απέναντι οτα έργα αυτό, που έχουν φιλικό προς τον πολίτη 

χαρακτήρα, 

Μετά την από κοινού επεξεργασία προγράμματος δράσεων και πρωταβουλιών, το 

Υπουργείο Μεταφορών αναλαμβάνει τις εξής δεσμεύσεις: 

Α.	 ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΤΗΣ ΠΟΛf:ιΣ 

(Η κατασκευή θα γίνει στο μέτρο του δυνατού σύμφωνο με την σρίθρηση) 

1.	 Κυκλοφοριοκή μελέτη Δήμου Αγ. Ανοργύρων: η ανωτέρω μελέτη έχει ιϊδη ανατεθεί 

από την ΕΡΓΟΣΕ, με προβλεπόμενη ολοκλήρωση τον Δεκέμβριο του 2008. 

2.	 Ανanλαση του xci;>pou που απελευθερώνεται μετά την απομάκρυνση των 

σιδηροδρομικών γραμμών σιό τον Πευκώνσ έως την οδό Δραγατσανίου. Στην ζώνη 

αυτή, εκτόc; ίου πρασίνου, φωησμού και χώρου περιπάτου κατασκευάζεται μία 

γραμμή τίιπου τραμ, που 8α ενώνει τον νέο Σ.Σ. ΑΥ. Αναργύρων με την παλαιά 

γραμμή μέχρι Ελευσίνο. 

3.	 Με στόχο την καλύτερη συλλειτοuργία σιδηρόδρομου και πόλης, αλλά κοι την 

t:.ξααψάλιση όρων οσφολοικ κυκλοφορίο; πεζών κα ι οχημάτων, και με βάση την 

κυκλοφοριοκή μελέτη ΠΟυ είνο: υπό συνταξη, σψμφωνείτοι ; 

α)	 Η διαμόρφωση σε οϋού; ηπιας κυκλοφορίοτ; των οδών: Κωνσταντινουπόλεως 

( ο η ό Αγίων Αναργύρων έωε; Πευκώνα), Κεφαλληνίας, Γ. παπaνδρέου (από 

Κωνσταντινουπόλεως έωι; Σ. Βεν ιζέλου), Άρτης, Kunaplaaiac;, Μεσολογγίου, 

Βαλτετσίου κοι Καζαντζάκη. 

β)	 Η οσφολτόστρωση των οδών: Γ . Ποησ νδρέου, Δεληγιάννη, Ευβοίας, τμήματος 

ΑγΙων Αναργύρων, Σ. Βενlζέλου, τμήματος Λ . Κατσώνη, τμήματος Λ . 
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Δημοκρατίας, . Κωνστονηνουηόλεωτ; Στουρνάρο, Λευκωσίας, τμήματος Ν. 

ΠλδιπήΡΟ" -(απ6 Αγίων Ανορνύρων μέχρι τέρμα), Δωδεκονήσου; Καλύμνου, 

Σκρό; Αθ. Διάκου, Μαραθωνομάχων, Σολωμού, Χρ. Σμύρνης, Βαλαωρίτου, 

Σύρου, .Ηηείρου, Χαρ. Τρικούπη. 

γ)	 Η διαμόρφωση των κάτωθι οδών με κυβόλιθους: Τριπόλεως, Ψαρρών, 

Σπάρτης, Σολωμού, Διάκου, Ευριπίδου, Ανδρούτσου, Δημοκρίτου, 

Παλαιολόγου, Κουντουριώτου, Παπαφλέσσα, Ναυαρ!νου, Μουσών, Φεραίου, 

Μικρός Ασίας. 

~. .._δJ-, -l:Lδlομόρφωοη ~E f1εξΟΟΡόι:ι~ptIμμοu, fϊαρισης, 'Βαλαωρπου, 

P.~εραίoυ, Μουσών, Ναυαρίνου, Καποδιστρίου, Μaνιaκίου, Πινδόρου (έως 

Γ.Παπανδρέ;9υ), Αριστείδου, Καλπακίου, Κρυονερίου (μεταξύ 

Kωνσταvτlνouπόλεως και Στοuρνάρα), Χίου, Κερκύρας, Καρπενησίου, 

Αγρινίου, Μετσόβου, Μίνωος, Σερρών, Κομοτηνής, Μονεμβασίας. 

Οι ενδεχόμενες δαπάνες για δίκτυα κοινής ωφέλεκκ; δεν θα βαρύνουν τον ΟΣΕ. 

4.	 ΟΙ υπαίθριοι χώροι του οταθμού Αγίων Αναργύρων και ο πευκώνας θα 

διαμορφωθούν κατάλληλο, σύμφωνα με την μελέτη ανάπλασης που θα δοθεί στο 

Δήμο Αγίων Ανοργύρων. και θα ληφθούν ως ενιαίος χώρος. 

5.	 Αποκaτόσταση πεζοδρομίων της οδού Kωνσταvτινoυπόλεως. 

6.	 Κατασκευή υπόγειου - χώρου στάθμευση; στην έκταση μεταξύ του νέου Σταθμού 

Αγίων Ανaργύρων και της Λεωφόρου Δημοκρατίας aπένσvτιαπo την πύλη του 301 

ΕΒ. 

7.	 Να σχεδιαστεί κο! να κατασκευαστεί ποδηλατόδρομος στον ΔΓlμο Αγίων Ανaργύρων 

με την συμβολή το\.!, Υπουργείου Μεταφορών και ΕnlΚΟfνωνιων και με την σύμφωνη 

ννώρη του Δημοηκού Συμβουλίου. 

8.	 Αποκατάσταση της αποχέΤευσης των ομβρίων υδάτων στην οδό 

Κωνσισνηνοοηόλεωτ; σύμφωνα με την υδραυλlκή μελέτη του έργου. 

Β.	 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧετιΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

9.	 Τα έργα διαμόρφωσης του χώρου άνωθεν του υnογε ιοnοlημένου τμήματος, 

ούμφωνο με την σρχιτεκτονική πρόταση που έχει υnοβληθεi στον Δήμο, θα 

ξεKιvήσoυν και θα εξελιχθούν naρόλληλa με την εξέλιξη των εργασιών όλου του 

έργου. 
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10.	 Αποκατάσταση και επισκευή του μαvrρότοιχοu του κοιμητηρίου του Δήμου Αγίων , 

Α,ίαργόρωΥ ' από τις ζημιές που προκλήθηκαν κατά την εκτέλεοη των εργασιών της 

κατασκευήςτου σιδηροδρομικού διαδρόμου στην περιοχή. 

11.	 Kaτό μήκος της οδού Κωνσταντινουπόλεως, στο χώρο φύτευσης που δημιουργείτοl 

μεταξύ των δύο τοιχίωνι οι εργασίες διάστρωσης του κηπευτικού χώματος θα 

εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης κάι της επιστήμηC;Ι δηλ. 

διάτρηση κοι απομάκρυνση του ασφαλτοτόπητα στον πυθμένα του ορύγματος κοι 

απομάκρυνση θρουστού υλικού (3Α) υ.πόβοσης ,τη ς οδού .., όπου qι:ιασ.Είτcu,_ώσrε η 

--- ----··φύΤευση'mu πρασίνου. που θα ακολουθήσει να ευδοκιμήσει. 

12.	 Τα έργα. του σροσσησκού κσιυσκεοόζοντσι εντός του οικιστικοί, ιστού του Δήμου 

Αγίων Ανaργύρών, όπου η κυκλοφορίο φορτηνών και βαρέων οχημ6των είναι 

πυκνή, με αποτέλεσμα την ρύπανση των οδών διέλευσης με μπάζα, υλικό έργου 

κ.λπ., σε ποσότητες τΕτοιες που πολλές φορές αποφράζοuν τα φρεάτια 

αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και την ατμοσφαιρική ρύπανση από τη σκόνη που 

δημιουργείται. Σε συνεργασία ΕΡΓΟΣΕ, Αναδόχου ΚΟι Δήμου θα προσδιορισθεί 

πρόγραμμα κα8αριότητας, απορρύπανσης και απομάκρυνσης των υλικών από τα 

έργο και καθαρισμού των φρεατίων. Ιδιαίτερα στους κεντρικούς εμπορικούς 

δρόμους του Μιμου: Λ. Δηροκροτίοτ; Αγ. Ανοργύρων, Κων/λεως κλπ, πρέπει να 

καθορίζονται και να πλένονται τα πεζοδρόμια όnοιj η ρύοανση τιροέρχετω από το εν 

εξελΙξεl έργο. 

13:	 Δενδροφύτευση κατά μήκος της οδού κωνοτονηνουηόλεακ; με δέντρα μεγόλης 

ηλικίας και διαμόρφωση nράσινης ζι~νης, τοποθέΤηση αυτόμοτου ποτίσματος που 

θα τροφοόοτείτοι. anD γεωτρήσεις που θα nραγματοnοιηθούν. Ά.lJεσο 

δενδροφύτευσο στο τμήμα οπό ΕυΒοίας μέχρι Μεσολογγίου, 

14.	 ΤοποθέΤηση ηχοnε:τασμάτων από την οδό Μεσολογγίου έως την οδό Κωστή Πaλαμά 

και σε εοίκαιρα σημεiα του Δήρου, όπου οπαιτηθεί σύμφωνο με την μελετη 

θορύβου που θα συντοχθε] . 

15.	 Άμεση έναρξη των ερνοσών κοτοσκευήι; της ηεζονέφυοτκ Aϊν Cίυ 1\(11 Κσβαλοι:;, μ:Ξ: 

παράλληλη πεζοδρόμηση-πλακόστρωση των ανωτέρω οδών, Επισημαίνουμε ότι 

στην κοτοσκευή της γέφυροτ; θα ηροβλεφθε ί η εγκατάοταση κλωβού από 

οδισφονέτ; υλικο ι ώστε να μην καθίσταται δυνατή η οπτική επαφή με ης οηένονη 

κατο ικία; αλλά να εξασφαλίζεται κοι ο φυσικός φωτισμός κατά τη διάρκεια της 

ημέροσ . 

16.	 Έναρξη των εργασιών κστοσκευή; της ιιεζογέφυροι; Κaλπaκ ίου για την 
, ' . 

εξunηρετηση των σχολείων τη; nεριοχήc;, σύμφωνα με το ηρόνρομρο κοτοοκευή ; 

του έργου , 
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17.	 Toπαθέ:η~~Ι.9~ελKuστήρo στις πεζογέφuρες στα Μu~~νIQτικa και. στα κότω 

Μυκονιάτικα. Στο συγκεκριμένο σημείο η διόβαση των γραμμών είναι αδύνατη μετά 

την κατασκευή των έργων. 

18.	 ΑνόΙ1λαση της Ελιός Πεισιστράτου. 

19.	 Να nροβλεφθούν χώροι στόθμευσης ποδηλότων στους σταθμού; Αγ. Αναργύρων 

και Πύργου Βασιλίσσης. 

20.	 Συνεχής συντήρηση των υποδομών και ασοκστόστοση των πεζοδρομίων του Δήμου 

από βλάβες KΩ-::..:I.....:φ~θ:...:o~ρ~ές~. ----- ---

21.	 ΣυVτήρηση του ασφαλτοτάπητα των οδων' που κοτσστρέφοντσι από την κίνηση 

βαρέων οχημάτων και μηχανηματων ΤΟυ έργου. 

Γ.	 ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΎ ΔρΑΣΕΙΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΠΟΥΡΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, με παρεμβάσεις του προς το ΥΠΕΧΩΔΕ, θα
 

στηρίξΕΙ το αίτημα του Δήμου Αγιων Αναργύρων :
 

•	 για διανοίξεις σrην περιοχή διέλευσης των γραμμών, και συγκεκριμένα των οδών 

Λευκωσίaς, Κωατή Παλαμά, Κωνσταντινουnόλεως και Ευβοίας, σοολλοτρίωοη 

οικοπέδων-ακινήτων, ώση..: να διανοιχτούν οι οδοί πρόσβασης προς του; 

σταθμούς «Πύργου» και «Λυκότρυηοτ». 

•	 yro κατασκευή unέργεlας γέφυρας επί της οδού Αυλώνας για τη σύνδεση τητ; 

περιοχής «Κοκκινόηουλου» με τη συνοικία Μυκονιότικa. 

Σε αurήν την κατεύθυνση, ο φορέοτ; κατασκευής του έργου θα παράσχΕΙ την τεχνική
 

του βοήθεια στον Δήμο.
 

Δ.	 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 

•	 Μετά τη σύντσξη των μελετών κο: τον εnaιφ ιβή προσδιορισμό ίου φυσικού
 

σνηκε.ρένου και του κόστουο των εnψέΡοuς έργων , 80 οριστικοποιηθεi Ο τελικός
 

κarόλογος των έργων που οφορούν σικ; όρσστηριότη τετ; 2, 3, 4, 6, 7, 17, 18 και 19
 

και nou δόνσντο. να εκτελεστούν στο nλaiaIo ενό; ηροϋηολονισμού 12 εκ . ευρώ με
 

βόση τκ προτερα ιότητες της οορονρόφου Α.
 

•	 Για την ευχερέστερη υλοποίηση των εργασιών που θα εκτελεστούν και των
 

διοφόρων έργων, προτείνετα ι εκηρόσωηοι; του Δήμου να εΧf l I(ClΑηll~(\ινή
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ενημέρωοη.κοι .σψνεργσσίο με τον φορέο κaτσσκευής, με σκοπό να συμβάλλει στην . 

επlλυση [I P'~βλημάτων 'Kaτά τη διόρκειa κστασκευή; του έργου. . . .~~
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ια 1- ΚΥΚΛΟΦΟΡ1ΑΚΗ MEΛJΞΤH 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗ 

-~t1 crrηρ Ιό'η1ις 2 1 3.4,1, 17, 18 κω 19 • 
ANAl1ΛAΣE ΙΣ 

g Ι ΣΎΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

, ΔΗΜΟΠ?ΑΤΗΣΗ ΞΡΓΟΥ 

1
C- εΚΤΕΛΞΣΗ EPrOy 

Δρoσ;ΙWΙότη ΙEζ 10,11. 1tί και 16 · AM EΣE I 
_ nA9EMBAΣEΣ rτΑ nΛAlDA ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟ[
 

ι EffOY
 

.-+- - -.,..---
iιφιισιηριότητες δ , Β. 9, 12,13, 14, 20 ΚΟΙ 21 • 

,). ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ίΗΝ nΡΟΟΔΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
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'>νIlJΤΑ ΞΗ Τ Ε ΥΧΩ Ν ΜΕΛΕΤΗ 

ΔΗΜυι It'A Ι Η2:Η ΜΕΛΕΤΗΣ·ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ 

(ΣΥΜΠΕΡIΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

ΔΗΜοnΡΑΤΗΣΗΣΕΡrσ 

. 3ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ · ΥΠΟΓΡΑΦΗ 1:ΥΜ6ΑΣΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 


