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ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ    
                                                 Π. ΦΑΛΗΡΟ, 30/3/2017 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

 ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ  ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 
 

Με  αφορμή  την  πραγματοποίηση  του  σχετικού  ανοιχτού  
διαγωνισμού, που  πραγματοποιήθηκε  στις  28/3/2017  από  το  

Υπουργείο  Υποδομών  Μεταφορών  και  Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ)  και 
αφορά  την  κατασκευή  πεζογεφυρών  σε  λεωφόρους  ταχείας  
κυκλοφορίας, εκ  των  οποίων  η  μία  θα  κατασκευαστεί  
στην Παραλιακή (στο  ύψος  της  οδού  Αφροδίτης) , ο  

Δήμος  Παλαιού  Φαλήρου  εκφράζει  δημοσίως  τις  ευχαριστίες  
του  προς  τους  αρμόδιους  υπηρεσιακούς  παράγοντες  για  την  
ανταπόκριση  τους  και  την  αποδοχή  του  σχετικού  αιτήματος  

μας. 
 

Αξίζει  να  σημειωθεί, ότι  ήδη  από  το  έτος  2010, ο  
Δήμος  Παλαιού  Φαλήρου, απευθυνόμενος  στους  αρμόδιους  
φορείς, ζήτησε  την  επίλυση  του  σοβαρού  προβλήματος  της  
ασφαλούς  σύνδεσης  του  πολεοδομικού  ιστού  της  Πόλης  με  
το  παραλιακό  μέτωπο και  πρότεινε  την  συγκεκριμένη  λύση  η  

οποία  και  εν  τέλει  έγινε  αποδεκτή.  
 

Άλλωστε  η  χωροθέτηση  των  πεζογεφυρών  προέκυψε  μετά  
από  επεξεργασία  αιτημάτων  από  πολίτες  και  φορείς, κατόπιν  
συζητήσεων  με  αρμόδιους  από  τμήματα  Τροχαίας  αλλά  και  

στοιχείων  που  αφορούν  τα  ατυχήματα, την  συχνότητα  
διέλευσης  των  πεζών, τον  φόρτο  του  οδικού  άξονα  και  

κυρίως  τις  δραστηριότητες  εκατέρωθεν  των  αξόνων  οι  οποίες  
στο  συγκεκριμένο  σημείο  της  Παραλιακής  Λεωφόρου  έχουν  

αυξηθεί  σημαντικά  τα  τελευταία  χρόνια  λόγω  της  λειτουργία  
της  Μαρίνας  Φλοίσβου  και  του  Πάρκου  Φλοίσβου. 
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Η  Δημοτική  Αρχή  Παλαιού  Φαλήρου, από την  αρχή  των  
σχετικών  συζητήσεων  είχε  προκρίνει  την  λύση  της  
κατασκευής  πεζογέφυρας  στο  συγκεκριμένο  σημείο  

καθώς  η  εναλλακτική  πρόταση  που υπήρχε, αυτή  της  υπόγειας  
διάβασης είχε  αρκετά  μειονεκτήματα  όπως : της  συντήρησης , 

της  καθαριότητας , της  αστυνόμευσης  και  γενικότερα  της  
ασφάλειας  με  αποτέλεσμα  αρκετές  υπόγειες  διαβάσεις  να 

θεωρούνται  επικίνδυνες. 
 

Αντίθετα  στην  περίπτωση  της  υπό  κατασκευής  πεζογέφυρας, η  
πρόταση  του  Δήμου  Παλαιού  Φαλήρου  προέβλεπε: 

 
 Η  γέφυρα  να  είναι  φιλική  και  ελκυστική  για  τους  

χρήστες  και  να  μπορεί  να  εξυπηρετήσει  άτομα  με  
ειδικές  ανάγκες 

 Να  είναι  λειτουργική, προσιτή και  ευκολοδιάβατη  όλο  το  
24ώρο 

 Να  κατασκευαστεί  και  να  προσαρμοστεί  με  την  
μικρότερη  δυνατή  ταλαιπωρία, χωρίς  περαιτέρω  

κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις και  αλλαγές και 
 Να αποτελέσει  ένα  ορόσημο  για  την  περιοχή, καθώς  θα  

ανεγερθεί  στην  κύρια  είσοδο της  Πόλης  μας. 
 

Από  την  πλευρά  του, ο  Δήμαρχος  Παλαιού Φαλήρου  Διονύσης  
Χατζηδάκης  τόνισε  τα  εξής: 

 
¨ Εκφράζω  την  μεγάλη  ικανοποίηση  μου  που  επιτέλους, μετά  
από  πλήθος  εισηγήσεων  και  μελετών , η  πρόταση  μας  έγινε  

αποδεκτή  και  ξεκίνησε  η  διαδικασία  κατασκευής  της  
πεζογέφυρας  στο  ύψος  της  οδού  Αφροδίτης. Η  συγκεκριμένη  

λύση  αποτελεί  την  καλύτερη  τόσο  για  την  ασφάλεια  των  
πεζών  όσο  και  για  τους  αυτοκινητιστές  ενώ  διασφαλίζεται  με  
τον  καλύτερο  τρόπο  η  διασύνδεση  του  πολεοδομικού  ιστού  
της  Πόλης  με το  παραλιακό  της  μέτωπο. Η  κατασκευή  της  
συγκεκριμένης  πεζογέφυρας  αποτελεί  ένα  ακόμα  βήμα  στα  

μεγάλα  έργα  και  στις  σημαντικές  παρεμβάσεις  που  έχουν  γίνει  
τα  τελευταία  χρόνια  στην παραλιακή  ζώνη  του  Δήμου  μας, 

καθιστώντας  την, πρότυπο  για  όλη  την  Ελλάδα. 
 

 Θέλω  να  εκφράσω  τις  θερμές  μου  ευχαριστίες  στους  
υπηρεσιακούς  παράγοντες  που  συνέβαλαν στην  ένταξη  του  
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έργου  στο  Περιφερειακό  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  ¨ΑΤΤΙΚΗ 
2014-2020¨ και  στην  πρόοδο  των  σχετικών  διαδικασιών  και  

συγκεκριμένα: 
 

 Την  κυρία  Ραφαέλα  Μαραγκουδάκη, Τμηματάρχη  
παρακολούθησης  λειτουργούντος  Οδικού  Δικτύου  της  

Διεύθυνσης  Ασφάλειας  Οδικών  Υποδομών 
 Τον  κύριο  Δρόση  Δημήτρη, Προϊστάμενο  της  

Διαχειριστικής  Αρχής  της  Περιφέρειας  Αττικής 
 Τον  κύριο  Άγγελο  Σπηλιώτη, Προϊστάμενο  Μονάδας  Α΄ 

της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  της  
Περιφέρειας  Αττικής 

 Tον κύριο  Κώστα  Κουλόπουλο, Αν. Διευθυντή, και    
 

ιδιαίτερα  στην  Περιφερειάρχη  Αττικής  κ.  Ρένα  Δούρου  για  
την  ένταξη  του  συγκεκριμένου  έργου  στο  γενικότερο  

σχεδιασμό. 
 

Τέλος, ειδική  αναφορά  θα  ήθελα να  κάνω  στην μνήμη  του  
αειμνήστου  διευθυντή  του  ΥΠΟΜΕΔΙ,  Θωμά  Ευγενίδη, ο  

οποίος  ήταν  ο  άνθρωπος  που  ¨έτρεξε¨  όλο το  έργο  
προκειμένου  σήμερα   να  μιλάμε  για  την  άμεση  υλοποίηση  

του¨. 
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