
Ο.Α.Σ.Α.  Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ  Δ/ΝΣΗ  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ:  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
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ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 8222

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 17-06-2021

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2108200945

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Λ. Μπαλαμπάνη

ΘΕΜΑ :
Μερική προσωρινή τροποποίηση  των λεωφ. γραμμών Α1, Β1, 217, 860, 
Χ96, Ε90 130 και 911Α λόγω έργων στην οδό  Ιωάννου Φιξ του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου

  ΣΧΕΤΙΚΟ              :    Αριθμ. πρωτ. 8105/15.6.2021 έγγραφο   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΠΟΦΑΣΗ

1. Έχοντας υπόψη : 
α) Τις διατάξεις του Ν.3920/2011. 
β) Την από 15/6/2021 αίτηση της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ που αναφέρεται στην 

τροποποίηση της  διαδρομής λόγω έργων καθαίρεσης του φορέα της 
υφιστάμενης γέφυρας η οποία απαιτεί τον αποκλεισμό της οδού Ιωάννου Φιξ  
από την συμβολή της με την οδό Αιόλου έως την συμβολή με την Παλαιά 
Παραλιακή (Λεωφ. Ποσειδώνος), προς όλες τις κατευθύνσεις, στα πλαίσια του 
έργου  Ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου

γ) Τις προφορικές συνεννοήσεις με την εταιρία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και την Περιφέρεια 
Αττικής 

δ) Την αδυναμία της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ να επιληφθεί της αναγκαίας σήμανσης 
και αστυνόμευσης των μέτρων που αναφέρονται στην απόφαση ΟΑΣΑ με 
αριθμ. πρωτ. 13110/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ/4.9.2019 με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή 
η διέλευση των λεωφορείων σύμφωνα με τις τροποποιημένες διαδρομές.

ε) Την αυτοψία που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας 
2. Αποβλέποντες στην καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού κατά την διάρκεια 

των έργων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Τροποποιούμε μερικά από την Παρασκευή 2/7/2021 και ώρα 08:00 έως και την 

Κυριακή 4/7/2021 και ώρα 20:00 τις διαδρομές των λεωφ. γραμμών 
Α1,Β1,130,217,860, Ε90, Χ96 και 911Α ως εξής: 

α) Λεωφορειακές γραμμές Α1, Β1, 217
Διαδρομή προς αφετηρία
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Από Αιόλου, δεξιά Ι. Φιξ , συνέχεια Συνταγματάρχου Ζησιμοπούλου, δεξιά Καλυψούς 
αριστερά Λεωφ. Αμφιθέας, συνέχεια Λάμπρου Κατσώνη, Επαμεινώνδα, δεξιά Λεωφ. 
Ποσειδώνος, συνέχεια κανονικά. 
Οι παραπάνω λεωφ. γραμμές στο τροποποιημένο τμήμα διαδρομής θα κάνουν 
στάσεις στις υπάρχουσες της νέας διαδρομής (εκτός της στάσης 
«ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ» στην κατεύθυνση προς αφετηρία)
β) Λεωφορειακή γραμμή 860
Διαδρομή προς τέρμα
Από Αιόλου, δεξιά Ι. Φιξ , συνέχεια Συνταγματάρχου Ζησιμοπούλου, δεξιά Καλυψούς 
αριστερά Λεωφ. Αμφιθέας, συνέχεια Λάμπρου Κατσώνη, Επαμεινώνδα, δεξιά Λεωφ. 
Ποσειδώνος, συνέχεια κανονικά
Η παραπάνω λεωφ. γραμμή στο τροποποιημένο τμήμα διαδρομής θα κάνει 
στάσεις στις υπάρχουσες της νέας διαδρομής(εκτός της στάσης 
«ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ» στην κατεύθυνση προς τέρμα)
γ) Λεωφορειακή γραμμή Ε90
Διαδρομή προς τέρμα
Από Λεωφ. Ποσειδώνος, αριστερά Επαμεινώνδα, συνέχεια Λάμπρου Κατσώνη, δεξιά 
Ταγ/ρχου Πλέσσα, αριστερά Δοϊράνης, δεξιά Σπάρτης, κάτω από την γέφυρα της 
Λεωφ. Συγγρού, Λαμψάκου, δεξιά Μεγ. Αλεξάνδρου, δεξιά Λεωφ. Συγγρού, συνέχεια 
κανονικά

Η παραπάνω λεωφ. γραμμή στο τροποποιημένο τμήμα διαδρομής δεν θα κάνει 
στάσεις στις υπάρχουσες της νέας διαδρομής
δ) Λεωφορειακή γραμμή 130 
Διαδρομή από αφετηρία(προς Ν. Σμύρνη)
Από Λεωφ. Ποσειδώνος, δεξιά προς ειδικά διαμορφωμένο χώρο Τροκαντερό (λεωφ. 
γραμμές 550,860) δεξιά στον χώρο του Τροκαντερό προσεγγίζοντας τον φωτεινό 
σηματοδότη εξόδου προς την Λ.Ποσειδώνος, αριστερά στην Λεωφ. Ποσειδώνος 
κατεύθυνση προς Πειραιά, δεξιά Ι. Φιξ, δεξιά Πλειάδων, αριστερά Αιόλου, δεξιά Ι. Φιξ,  
συνέχεια κανονικά.
Η παραπάνω λεωφ. γραμμή στο τροποποιημένο τμήμα διαδρομής δεν θα κάνει 
στάσεις στις υπάρχουσες της νέας διαδρομής στην κατεύθυνση από αφετηρία.
Διαδρομή από Ν. Σμύρνη προς Πειραιά
Από Αγ. Τριάδος, δεξιά Λεωφ. Αμφιθέας, συνέχεια Λάμπρου Κατσώνη, Επαμεινώνδα, 
δεξιά Λεωφ. Ποσειδώνος, συνέχεια κανονικά 
Η παραπάνω λεωφ. γραμμή στο τροποποιημένο τμήμα διαδρομής θα κάνει 
στάσεις στις υπάρχουσες της νέας διαδρομής(εκτός της στάσης 
«ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ» στην κατεύθυνση προς Πειραιά)
ε) Λεωφορειακή γραμμή  Χ96
Διαδρομή προς αφετηρία
Από Λεωφ. Ποσειδώνος, Λεωφ. Απόλλωνος, Νέα Λεωφ. Ποσειδώνος, συνέχεια Νέα 
Λεωφ. Ποσειδώνος, δεξιά έξοδος προς Ν. Φάληρο λοξά δεξιά και αριστερά προς Εθν. 
Μακαρίου, συνέχεια Εθν. Μακαρίου, συνέχεια κανονικά

Η παραπάνω λεωφ. γραμμή στο τροποποιημένο τμήμα διαδρομής θα κάνει 
στάσεις στις υπάρχουσες της νέας διαδρομής (εκτός της στάσης  με ονομασία 
ΦΟΡΟΣ στην κατεύθυνση προς αφετηρία)
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στ) Λεωφορειακή γραμμή 911Α 
Διαδρομή από Τέρμα για την λεωφορειακή γραμμή 911 A (ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – 
ΙΔΡΥΜΑ ΤΥΦΛΩΝ- Π.Ε ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ):
Από τον κυκλικό κόμβο (έναντι Ναυταθλητικού Τζιτζιφιών), αριστερά προς  
Village, συνέχεια ευθεία , δεξιά Λεωφ. Μωραϊτη (όπισθεν Village), ευθεία μέχρι το 
φανάρι, δεξιά προς Παλαιά Λεωφ. Ποσειδώνος, δεξιά προς ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο Τροκαντερό (λεωφ. γραμμές 550,860) δεξιά στον χώρο του Τροκαντερό 
προσεγγίζοντας τον φωτεινό σηματοδότη εξόδου προς την Λ.Ποσειδώνος, αριστερά 
στην Λεωφ. Ποσειδώνος κατεύθυνση προς Πειραιά, δεξιά Ι. Φιξ, συνέχεια κανονικά

Η παραπάνω λεωφ. γραμμή στο τροποποιημένο τμήμα διαδρομής δεν θα κάνει 
στάσεις στις υπάρχουσες της νέας διαδρομής στην κατεύθυνση από αφετηρία.

2. Ο ανάδοχος του έργου (τηλ.: 6942062240) υποχρεούται όπως :

α) Συνεννοηθεί με την Ο.ΣΥ. ΑΕ (τηλ.: 210-4916965, 210-3419504, 210-3419552), 
τον ΟΑΣΑ (τηλ.:210-8200887), και την ΕΛ.ΑΣ. - Δ/νση Τροχαίας Αττικής για την 
εφαρμογή της απόφασης.

β) Τοποθετήσει με δική του φροντίδα και έξοδα τόξα πορείας στα σημεία 
αλλαγής της διαδρομής και στάσεις στα σημεία που ορίζονται.

γ) Τοποθετήσει με δική του φροντίδα και έξοδα ενημερωτικές πινακίδες 
πάνω στις στάσεις που εγκαταλείπονται, κατά την νέα προσωρινή 
διαδρομή.
Προσωρινή κατάργηση στάσεων για τις λεωφορειακές γραμμές Α1, Β1,  
217 στην κατεύθυνση προς αφετηρία 
1. «ΔΕΛΤΑ» επί της Λεωφ. Ποσειδώνος και έναντι Δέλτα Φαλήρου.
Προσωρινή κατάργηση στάσεων για την λεωφορειακή γραμμή Χ96 στην 
κατεύθυνση προς αφετηρία 
1. «ΓΕΦΥΡΑ» επί της οδού Πλειάδων και μεταξύ των οδών Εσπέρου και 
Αιόλου.
2. «ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ» επί της Λεωφ. Ποσειδώνος και μεταξύ των οδών 
Επαμεινώνδα και  Ξενοφώντος
3. «ΓΥΜΝΑΣΙΟ» επί της Λεωφ. Ποσειδώνος και μεταξύ των οδών Στρ. 
Μακρυγιάννη  και Πίνδου . 

Προσωρινή κατάργηση στάσεων για την λεωφορειακή γραμμή 130 στην 
κατεύθυνση από Ν. Σμύρνη προς Πειραιά 
1.  «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» επί της οδού Συνταγματάρχου Ζησιμοπουλου.και μεταξύ 
των οδών Σντ/ρχου Σησιμοπούλου και Νεφέλης
2.  «ΧΑΡΗΤΩΝ» επί της οδού Συνταγματάρχου Ζησιμοπουλου και μεταξύ των 
οδών Ενδυμίωνος και Χαρήτων
3.  «ΔΕΛΤΑ» επί της Λεωφ. Ποσειδώνος και έναντι Δέλτα Φαλήρου.

Προσωρινή κατάργηση στάσης για τις λεωφορειακή γραμμή 860 στην 
κατεύθυνση προς τέρμα 
1. «ΔΕΛΤΑ» επί της Λεωφ. Ποσειδώνος και έναντι Δέλτα Φαλήρου.
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δ) Φροντίσει να μην σταθμεύουν αυτοκίνητα στις 
διασταυρώσεις όπου θα στρίβουν τα λεωφορεία και για 
την εξασφάλιση της διέλευσης, περί του κόμβου στην 
περιοχή Τροκαντερό.

ε) Επαναφέρει το οδόστρωμα στην προηγούμενη κατάσταση.

ζ) Ενημερώσει την Ο.ΣΥ. ΑΕ, τον ΟΑΣΑ και την ΕΛ.ΑΣ. (Δ/νση Τροχαίας Αττικής) 
για την λήξη των εργασιών.

3. Παρακαλείται η  Ο.ΣΥ. ΑΕ για την εφαρμογή της απόφασης αυτής.

4. Η Ο.ΣΥ. ΑΕ σε περίπτωση που για κυκλοφοριακούς λόγους δεν μπορεί να εφαρμόσει 
την απόφαση αυτή δύναται να την τροποποιήσει, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τον 
ΟΑΣΑ και το τηλεφωνικό κέντρο ενημέρωσης κοινού (11185).

Γεώργιος Ποριάζης
Πολιτικός Μηχ/κός- Συγκοινωνιολόγος

Προϊστ. Τμήμ. Εφαρμογής και Λειτουργίας Δικτύου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Ο.ΣΥ. ΑΕ
grammethel@osy.gr

2. ΕΛ.ΑΣ. Α’ Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς
att.piraeus@astynomia.gr

3. ΕΛ.ΑΣ. Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας
ttkallitheas@astynomia.gr

4. ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 
gdionias@ellaktor.com 

5. Περιφέρεια Αττικής 
ergofaliro@gmail.com

II. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1. Δήμο Παλαιού Φαλήρου
2. Δήμο Νέας Σμύρνης
3. Δήμο Καλλιθέας
4. Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου
III. ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Δ/ντος Συμβούλου
2. Πληροφ. Κέντρο 11185
3.          Αρχείο
4. Γ. Ποριάζης
5.          Λ. Μπαλαμπάνη 6. Κ. Κορκολιάκου 7.. Διεύθυνση Εποπτείας Συγκοινωνιακού Έργου και   

Υποδομών

Για την ακρίβεια
Η Προϊσταμένη Διοικητικής 

Υποστήριξης 
Μαρία Τσέλιου
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