
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 15, 106 82 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ.: 210-8200999 

FAX : 210-8212219 

E-mail: oasa@oasa.gr 

Web site: www.oasa.gr 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ     
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  : Λειτουργικού Σχεδιασµού                 
ΤΜΗΜΑ  : Eφαρµογών ∆ικτύου 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.  : 2979/ΓΕ∆ΣΕ/∆ΙΣΛ     
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Θεοδωρίδου 
ΤΗΛ./ΕΣΩΤ.  : 210 8200914 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 21/03/2012 
 
ΘΕΜΑ : Μεταφορά-ενοποίηση των στάσεων «ΟΤΕ» στην οδό Πατησίων 

στο ∆ήµο Αθηναίων. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
1. Έχοντας υπόψη : 

α) Τις διατάξεις του Ν.3920/2011. 
β) Το από 19/03/2012 αίτηµα της ∆/νσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου 
Αθηναίων, για µεταφορά των στάσεων, λόγω των επεισοδίων που συχνά δηµι-
ουργούνται έξω από την ΑΣΟΕΕ και την προσπάθεια καταπολέµησης του πα-
ραεµπορίου. 
γ) Την αυτοψία που πραγµατοποίησε η Υπηρεσία µας. 
 
Αποβλέποντες στην καλύτερη και ασφαλή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 
1. Την µεταφορά της στάσης των γραµµών 3, 5, 11, 13 ,14, 608, 622, Α8 & Β8 

µε ονοµασία: «ΟΤΕ ΠΕ∆ΙΟΥ ΑΡΕΩΣ» και Κ.Σ. 060475, που βρίσκεται επί 
της οδού Πατησίων στην κατεύθυνση προς Πατήσια, µεταξύ των οδών Α-
ντωνιάδου και ∆εριγνύ, σε νέα θέση στο προηγούµενο οικοδοµικό τετράγω-
νο, 47µ. πιο πίσω, επί της οδού Πατησίων 72, µεταξύ των οδών Κότσικα και 
Αντωνιάδου και σε απόσταση 9µ. µπροστά από το περίπτερο. ∆ιευκρινίζεται 
ότι πρέπει να αποµακρυνθούν τα µεταλλικά κιγκλιδώµατα από το περίπτερο 
έως την οδό Αντωνιάδου. 

 
2. Την ενοποίηση της στάσης των γραµµών τρόλεϊ 2, 4, 11 & 14 µε ονοµασία: 

«ΟΤΕ» και Κ.Σ. 060565, που βρίσκεται επί της οδού Πατησίων στην κατεύ-
θυνση προς Οµόνοια, έναντι Αντωνιάδου και έναντι Κότσικα, µε την στάση 
των γραµµών τρόλεϊ 3, 5, 13 µε ονοµασία: «ΟΤΕ» και Κ.Σ. 061064, που βρί-
σκεται επί της οδού Πατησίων στην κατεύθυνση προς Οµόνοια, έναντι Κότσι-
κα και Χέϋδεν. Η νέα ενοποιηµένη στάση χωροθετείται στην θέση της τελευ-
ταίας υπό τον κωδικό: 061064. O κωδικός: 060565 καταργείται. 

 
3. Την µεταφορά της στάσης των λεωφορειακών γραµµών 022, 054, 224,  

608, 622, Α8 & Β8 µε ονοµασία: «ΟΤΕ ΠΕ∆ΙΟΥ ΑΡΕΩΣ» και Κ.Σ. 060527, 
που βρίσκεται επί της οδού Πατησίων στην κατεύθυνση προς Οµόνοια, µετα-
ξύ των οδών ∆εριγνύ και έναντι Αντωνιάδου, σε νέα θέση στο ίδιο οικοδοµικό 
τετράγωνο, 80µ. πιο µπροστά, επί της οδού Πατησίων 83, µεταξύ των οδών 
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∆εριγνύ και Χέϋδεν, µπροστά στο κτίριο του ΟΤΕ και σε απόσταση 10µ. 
µπροστά από το περίπτερο. ∆ιευκρινίζεται ότι πρέπει να αποµακρυνθούν τα 
µεταλλικά κιγκλιδώµατα από το περίπτερο έως το δέντρο. 

 
4. Η αρµόδια ∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων του ∆ήµου Αθηναίων προς την 

οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται για την µεταφορά του 
στεγάστρου της στάσης «ΟΤΕ ΠΕ∆ΙΟΥ ΑΡΕΩΣ» (κατεύθυνση προς Πα-
τήσια) στην νέα θέση της στάσης όπως ορίζεται στην παράγραφο (1). 

 
5. Η αρµόδια ∆/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης του ∆ήµου Αθηναίων 

προς την οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται για την αποξή-
λωση των µεταλλικών κιγκλιδωµάτων που βρίσκονται στην άκρη του 
πεζοδροµίου στις νέες θέσεις των στάσεων, όπως ορίζεται στις παρα-
γράφους (1) & (3). 

 
6. ∆ιευκρινίζεται ότι η µεταφορά των στάσεων θα πραγµατοποιηθεί αφότου γίνει 

η αποξήλωση των µεταλλικών κιγκλιδωµάτων.  
 
7. Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. προς την οποία κοινοποιείται η παρούσα απόφαση, παρακα-

λείται να µεριµνήσει για την υλοποίηση της απόφασης. 
 
 

∆ηµήτρης Αποστολίδης 
 
 

   Πολ. Μηχαν. - Συγκ/λόγος 
∆/ντής Λειτουργικού Σχεδιασµού 

 
 

Για την ακρίβεια 
                   Η τµηµατάρχης Γραµµατείας 

Ελένη Μάλλιου 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ:       
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 

1. Ο.ΣΥ. Α.Ε. 
2. ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ ∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων 
3. ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ ∆/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης 

ΕΣΩΤ.∆ΙΑΝΟΜΗ.: 
1. Γρ. Προέδρου και ∆/τος Συµβούλου, 2. Αρχείο, 3. ∆Ι∆Σ/185, 4. ∆ΙΠΕ, 5. ∆ΙΣΑ 
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