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Εισηγητική έκθεση για το ΤΠ 2021 

Η έννοια της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ αποτελεί κεντρική επιλογή της στρατηγικής μας για την ανάπτυξη του Αγίου Δημητρίου τα επόμε-
να χρόνια και βασική δέσμευση λειτουργίας του Δήμου σε πλαίσιο απόλυτης διαφάνειας και σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα, την 
εργασία και το περιβάλλον.   

Αυτά σημαίνουν δράσεις για 

 την ορθή διακυβέρνηση και την οικονομική βιωσιμότητα του Δήμου 

 την ανεύρεση πρόσθετων οικονομικών πόρων 

 τη διασφάλιση των τοπικών εσόδων 

 την περικοπή αλόγιστων δαπανών 

 την εναρμόνιση στα σύγχρονα πρότυπα ελεγκτικών διαδικασιών και  

 την υιοθέτηση καινοτόμων εφαρμογών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών 

Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης σχεδιάζουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων που θα υλοποιηθούν στην πόλη του Αγίου Δημητρίου 
κατά το έτος 2021 και εξής. 

Η βιώσιμη πόλη προϋποθέτει: 

 λειτουργικές και αισθητικά αναβαθμισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις 

 ορθά συντηρημένο και σηματοδοτημένο οδικό δίκτυο 

 απόκτηση και αξιοποίηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου 

Το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2021 περιλαμβάνει έργα που συνεχίζονται, έργα που συμβασιοποιήθηκαν και ξεκινούν, καθώς και κωδι-
κούς για νέα έργα, για τα οποία είτε υπάρχουν μελέτες είτε εκπονούνται από την Τεχνική Υπηρεσία. 
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Συμβασιοποιημένα έργα – μελέτες (Συνεχιζόμενα) 

 Διαπλάτυνση και διαμόρφωση λεωφόρου Αγίου Δημητρίου  

Το έργο περιλαμβάνει:  

o Ανακατασκευή πεζοδρομίων με βιοκλιματικά υλικά 
o Διαμόρφωση θέσεων παρόδιας στάθμευσης ανά κατεύθυνση 
o Δημιουργία νησίδας με φωτισμό led και κατάλληλη φύτευση 
o Δημιουργία κόμβων με φωτεινούς σηματοδότες και διαβάσεις πεζών και λωρίδες αριστερής στροφής στους κόμβους 
o Κατασκευή αγωγού ομβρίων  

και επιχορηγείται από την Περιφέρεια Αττικής. 

ΚΑ Περιγραφή Χρηματοδότηση Προϋπολογισμός Σύμβαση Εγγραφή 2021 

30.7323.29 

Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγ. Δη-
μητρίου από Θεομήτορος έως Γράμ-
μου (Συνεχιζόμενο / Έναρξη Ια-
νουάριος 2021). 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

5.385.000 2.725.314,22 2.400.000 

 

 Περιβαλλοντική αναβάθμιση - ανάπλαση οδών πέριξ σταθμού μετρό «Άγιος Δημήτριος»  

Το έργο περιλαμβάνει:  

o Διαμόρφωση της εισόδου της πόλης με ανάπλαση του κοινοχρήστου χώρου Βουλιαγμένης και Πριάμου 
o Όλοι οι οδοί που περιλαμβάνονται μεταξύ των οδών Πριάμου, Μετσόβου, Ελ. Βενιζέλου, Καφαντάρη, Όθωνος διαμορφώ-

νονται με διαπλάτυνση - ανακατασκευή πεζοδρομίων, παρόδια στάθμευση ΜΟΝΟ για κατοίκους, φωτισμό led και φύτευ-
ση 

o Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου στη συμβολή των οδών Πριάμου και Αμαλίας με πάρκο skate και υπαίθρια παιχνίδια 
o Κατασκευή αγωγού ομβρίων στην οδό Ελ. Βενιζέλου 

και επιχορηγείται από την Περιφέρεια Αττικής. 
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ΚΑ Περιγραφή Χρηματοδότηση Προϋπολογισμός Σύμβαση Εγγραφή 2021 

30.7323.03 

Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση τμημά-
των οδών πέριξ Σταθμού Μετρό Αγίου Δημητρί-
ου (Συνεχιζόμενο / Εκτελείται). 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

4.245.000 1.765.010,04 1.328.000 

 

 Περιβαλλοντική Αναβάθμιση - Ανάπλαση της περιοχής «Μεσονήσι» (ΚΑ 60.7341.02)  

Το έργο περιλαμβάνει:  

o Εφαρμογή του κατάλληλου διαγράμματος κίνησης πεζών και των απαραίτητων χαράξεων για την ομαλή διέλευση των ο-

χημάτων 

o Δημιουργία χώρων αναψυχής, περιπάτου και στάσης 

o Σχεδιασμός των παρόδιων φυτεύσεων, ώστε να συμβάλλουν στην αισθητική και λειτουργική ανάδειξη του χώρου 

o Εγκατάσταση σύγχρονου ηλεκτροφωτισμού τεχνολογίας led. 

και χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 

(ΥΜΕΠΕΡΑΑ – ΕΣΠΑ). 

ΚΑ Περιγραφή Χρηματοδότηση Προϋπολογισμός Σύμβαση Εγγραφή 2021 

60.7341.02 

Περιβαλλοντική αναβάθμιση - ανάπλαση 
της περιοχής Mεσονήσι (Συνεχιζόμενο /  
Εκτελείται). 
 

ΕΣΠΑ 2.500.000 995.079,63 895.300 

 

 Δημιουργία Πάρκου Οικογένειας στον κοινόχρηστο χώρο 3 στρεμμάτων που αποκτήθηκε (Αργοστολίου - Βαμβακάρη - 

Μακρυγιάννη, ΟΤ 1175Α)  

Το έργο περιλαμβάνει: 

o Διατήρηση όλων των υφιστάμενων υγιών δέντρων 
o Χωροθέτηση της παιδικής χαράς εντός τμήματος του δεντροφυτεμένου χώρου  
o Ενσωμάτωση παρεμβάσεων που αφορούν την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες 
o Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στάσης επί των οδών Μακρυγιάννη και Αργοστολίου 
o Δημιουργία κυκλικής διαδρομής γύρω από την περιοχή ανάπλασης – με την διάνοιξη του νότιου πεζοδρόμου 
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o Χώρο υπαίθριας άθλησης και ποδηλατοστάσιο. 

και χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.  

ΚΑ Περιγραφή Χρηματοδότηση Προϋπολογισμός Σύμβαση Εγγραφή 2021 

35.7322.02 

Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου μετα-
ξύ των οδών Αργοστολίου - Βαμβακά-
ρη – Μακρυγιάννη (Συνεχιζόμενο / 
Εκτελείται). 
 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 840.500 363.855,31 363.900 

 

 Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου τμήματος του Ο.Τ. 1080 (Οδός Ξάνθης) 
  

ΚΑ Περιγραφή Χρηματοδότηση Προϋπολογισμός Σύμβαση Εγγραφή 2021 

64.7322.03 

Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου 
τμήματος Ο.Τ.1080  (Ξάνθης) (Συνεχι-
ζόμενο / Εκτελείται). 
 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 

296.000 162.259,48 92.000 

 

 Διαμόρφωση Βοτανικού Κήπου 

Το έργο περιλαμβάνει: 

o Μετατροπή ενός μεγάλου αδιαμόρφωτου οικοπέδου που βρίσκεται μέσα στον ιστό της πόλης, σε ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΚΗΠΟ  
o Την ανάδειξή του σε χώρο συνάντησης της γειτονιάς πνεύμονα πρασίνου, με εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τους νέους, αλ-

λά και όλους τους πολίτες, χώρο γνωριμίας με το φυτικό πλούτο της χώρας μας και χώρο με ευεργετικές επιπτώσεις στην 
ποιότητα ζωής, στην ευρύτερη περιοχή. 

ΚΑ Περιγραφή Χρηματοδότηση Προϋπολογισμός Σύμβαση Εγγραφή 2021 

35.7322.36 

Διαμόρφωση και αξιοποίηση χώρων 
μεταξύ Αγ. Βασιλείου, Διάκου, Οθω-
νος, Κολοκοτρώνη Βοτανικού Κήπου 
 

ΣΑΤΑ 542.500 212.469 43.000 

 

 



Τεχνικό πρόγραμμα 2021 

Σ
ελ

ίδ
α
5

 

 Μελέτη Κολυμβητηρίου και διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου (περιοχή ΕΚΤΕΛ)   

ΚΑ Περιγραφή Χρηματοδότηση Προϋπολογισμός Σύμβαση Εγγραφή 2021 

64.7411.02 
Μελέτη κολυμβητηρίου και κοινόχρη-
στου χώρου στο Ο.Τ.2116 και 2117 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ 
ΕΣΟΔΑ 

1.449.487 340.671 240.100 

 
Βιώσιμη κινητικότητα και Τεχνικό Πρόγραμμα 2020 

Έχοντας εντάξει το Σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο με 86.000 € και έχει ως βασικό 
στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων στον προϋπολογισμό, συνδέουμε έργα που εκτελούνται 
ή πρόκειται να ξεκινήσουν, όπως είναι  η Διαπλάτυνση της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου, η Ανάπλαση της περιοχής γύρω από το σταθμό 
μετρό “Άγιος Δημήτριος” και η Ανάπλαση της περιοχής αμιγούς κατοικίας (Μεσονήσι), που προαναφέραμε, με νέα έργα όπως είναι: 

ΚΑ Περιγραφή Χρηματοδότηση Προϋπολογισμός Σύμβαση Εγγραφή 2021 

30.7324.05 
Αστικές παρεμβάσεις για την τόνωση της τοπικής αγο-
ράς στην οδό Ασυρμάτου.  

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 

546.882,27 Διαγωνισμός 248.300 

30.7323.08 
Ανακατασκευή τμήματος οδού Μακρυγιάννη (προμελέτη 
Τ.Υ.). 

ΣΑΤΑ Αναμονή Νέο 100.000 

30.7324.02 
Ανακατασκευή πεζοδρομίων  στις οδούς Αργοστολίου - 
Πάρου κλπ για την ασφαλή κίνηση των πεζών. 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Αναμονή Νέο 10.000 

30.7324.04 
Ανάδειξη - ανάπλαση Κέντρου γειτονιάς επί της οδού 
Ασημακοπούλου κ.λπ. (προμελέτη Τ.Υ.). 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Αναμονή Νέο 
100.000 

 

30.7323.11 Διαμόρφωση οδών ήπιας κυκλοφορίας ΣΑΤΑ Αναμονή Νέο 74.000 

30.7333.08 
Βελτιωτικές παρεμβάσεις εξασφάλισης ασφαλούς κυ-
κλοφορίας. 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Αναμονή Νέο 74.000 

30.7333.08 Διαγραμμίσεις εξασφάλισης ασφαλούς κυκλοφορίας. ΣΑΤΑ 74.400 Νέο 56.000 

 

Επίσης, στον ΚΑ 30.7323.01 • «Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμΕΑ σε οδούς αυξημένης κυκλοφορίας», έχει γίνει ενδεικτική εγ-
γραφή με 1€, για την υλοποίηση του έργου, προϋπολογισμού 300.000 €, σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και αναμένεται 
υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής.  
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Για την υποστήριξη των παρεμβάσεων Ασφαλούς και Βιώσιμης Κινητικότητας στην πόλη, έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 
2021 προμήθειες, όπως ενδεικτικά είναι: 

 ΚΑ 30.7135.03 • Προμήθεια σημάτων ΚΟΚ για την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (με προτεραιότητα στην οριζόντια και 
κάθετη οδική σήμανση πέριξ σχολικών εγκαταστάσεων)       • 37.000 € 

 ΚΑ 30.7135.04 • Προμήθεια κολωνακίων πεζοδρομίου, πλατειών και οδοστρώματος   • 24.000 € 

 ΚΑ 30.7135.26 • Προμήθεια βομβητών για φωτεινούς σηματοδότες για την προσβασιμότητα  
ατόμων με προβλήματα όρασης           • 10.000 € 

 

ΕΡΓΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΚΑ Περιγραφή Χρηματοδότηση Προϋπολογισμός Σύμβαση Εγγραφή 2021 

64.7322.05 
Διαμόρφωση χώρων παιδικών χαρών για τοποθέτηση 
εξοπλισμού (Εκτελείται).  
 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 

366.000 168.872,90 170.000 

Το έργο αυτό είναι σε συνδυασμό με την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών, που συμβασιοποιήθηκε στα 334.414 € και χρηματοδο-
τείται με 244.000 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και με 90.414 € από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ, ήδη εκτελείται και αφορά στις παιδικές χαρές:  

o Πόντου – Ολύμπου – Σύρου 
o Ήρας & Λιδορικίου 
o Κορυτσάς 
o Σουλίου – Ζέρβα – Ιοκάστης – Τρικάλων 
o Μενελάου – Λευκάδος 

Επίσης, στον προϋπολογισμό, εγγράφεται νέος κωδικός: 

ΚΑ Περιγραφή Χρηματοδότηση Προϋπολογισμός Σύμβαση Εγγραφή 2021 

35.7135.10 
Προμήθεια οργάνων και λοιπού εξοπλισμού για τη δη-
μιουργία παιδικής χαράς στο ΟΤ 289 (Καράμπαμπα, 
Ανδρέα Δημητρίου) 

 600.000 Νέο 100.000 
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ΕΡΓΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

ΚΑ Περιγραφή Χρηματοδότηση Προϋπολογισμός Σύμβαση Εγγραφή 2021 

64.7341.02 
Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρί-
ων (5

ο
, 9

ο
, 13

ο
 και 21

ο
 Δημοτικά Σχολεία) 

ΕΣΠΑ  
(ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ) 

1.151.094,13 Διαγωνισμός 702.400 

30.7331.11 
Συντήρηση - Επισκευή Σχολείων. (Η Τ.Υ. συντάσσει τη 
μελέτη). 

ΣΑΤΑ σχολείων Αναμονή Νέο 132.700 

30.7333.03 
Δημιουργία ασφαλών σχολικών δακτυλίων. (Η Τ.Υ. 
συντάσσει τη μελέτη). 

ΣΑΤΑ σχολείων Αναμονή Νέο 50.000 

 
Έχει υποβληθεί στην Περιφέρεια Αττικής μελέτη για την Αναβάθμιση Σχολικών Μονάδων, προϋπολογισμού 1.147.000 €, που αφορά σε 
εργασίες συντήρησης και επισκευής στα εξής σχολεία: 1ο, 5ο, 7ο και 14ο Δημοτικά, 4ο Γυμνάσιο και Εσπερινό Γυμνάσιο – Λύκειο. 

Στο φετινό προϋπολογισμό έχουν ενταχθεί οι παρακάτω δαπάνες, που αφορούν σε προμήθειες και εργασίες στα σχολεία του Δήμου 
μας: 

 ΚΑ 30.7135.09 • Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών στα Νηπιαγωγεία    • 40.000 € 

 ΚΑ 30.6699.01 • Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών led στα σχολεία     • 100.000 € 

 ΚΑ 30.6662.27 • Προμήθεια εξαρτημάτων για σχολικές αθλητικές εγκαταστάσεις      • 24.000 € 

 ΚΑ 30.6261.02 • Εικαστικές παρεμβάσεις σε δημοτικά κτίρια          • 24.800 € 

Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, έχουν εγκριθεί τα εξής:  

 ΚΑ 64.7412.02 • Εκπόνηση μελετών, υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας,  
προϋπολογισμού 481.356,57           • 276.250 € 

 ΚΑ 64.7323.02 • Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και  
εξυπηρέτηση ΑμεΑ             • 133.300 € 

Τα σχολικά κτίρια αποτελούν διαρκή προτεραιότητα και, εκτός των ανωτέρω, έτσι, όπως κάθε χρόνο, στο φετινό προϋπολογισμό έχει 
ενταχθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση των Σχολικών Επιτροπών για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών των σχολείων.   
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΚΑ Περιγραφή  Χρηματοδότηση Προϋπολογισμός Σύμβαση Εγγραφή 2021 

30.7321.34 
Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυ-
μναστήριο. (Διάλυση εργολαβίας – Επαναδημοπρά-
τηση). 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

 484.783 461.000 

25.7312.07 
Κατασκευή νέων και ανακατασκευή προβληματικών α-
γωγών αποχέτευσης, ομβρίων κ.λπ. 
 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Αναμονή Νέο 20.000 

30.7312.08 
Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων (Συνεχιζόμενο / 
Εκτελείται). 
 

ΣΑΤΑ 74.400 71.424 72.000 

30.7333.11 
Συντήρηση οδών (Νέο). 
 

ΣΑΤΑ 4.405.170,20 Διαγωνισμός 400.000 

45.7336.01 
Κατασκευή νέων τάφων Συνεχιζόμενο / Εκτελείται). 
 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 74.400 43.152 43.200 

30.7326.05 
Κατασκευή ηχοπετασμάτων για μείωση θορύβων (Συνε-
χιζόμενο). 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 40.424 Διαγωνισμός 24.000 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,  

 Έχει εγκριθεί επιχορήγηση 100.000 € για προμήθεια εξοπλισμού και τοποθέτηση νέων στεγάστρων σε 29 στάσεις συγκοινωνί- 
           ας, έχει διενεργηθεί ο διαγωνισμός και έχει συναφθεί σύμβαση 

 Έχει υποβληθεί αίτημα επιχορήγησης 600.000 € που αφορά σε δύο υποέργα: 
o Αντικατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο 7Χ7 (Εθνομαρτύρων & Κουντουριώτου) 
o Αντικατάσταση περιτοίχισης στο Δημοτικό Στάδιο, αποπεράτωση κτιρίου αποδυτηρίων και επιδιόρθωση του ταρτά 

του στίβου. 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΚΑ Περιγραφή  Χρηματοδότηση Προϋπολογισμός Σύμβαση Εγγραφή 2021 

30.7413.03 

Οριστική μελέτη, μελέτη εφαρμογής & τεύχη δημοπρά-
τησης για το έργο «Ανάπλαση πάρκου Ελ. Βενιζέλος 
(Ασύρματος). / Εκκρεμεί στο ΣτΕ η έκδοση Π.Δ. για την 
τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου προκειμένου να 
δρομολογηθεί η υλοποίηση της μελέτης.  

ΣΑΤΑ  117.800 10.000 

30.7413.46 
Τοπογραφικές μελέτες για παρεμβάσεις και πράξεις ανα-
λογισμού. 
 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Αναμονή Νέο 15.000 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ 

Για τα παρακάτω έργα έχουν εκπονηθεί μελέτες. Μετά τις απαιτούμενες εγκρίσεις, θα εγγραφούν τα προβλεπόμενα ποσά στους αντί-
στοιχους ΚΑ. 

 ΚΑ 30.7311.01 • Μετατροπή παλαιού  3ου  ΔΣ σε παιδικό σταθμό. (Αναμονή απόφασης Δ.Σ. Κτ.Υπ. Α.Ε. για παραχώρηση της 

χρήσης).   

 ΚΑ 30.7311.02 • Κατασκευή πολιτιστικού κέντρου στην περιοχή Αγ. Βασιλείου. (Έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του εγκεκρι-
μένου Ρυμοτομικού Σχεδίου και εκκρεμεί η διαδικασία ενοποίησης των ΚΑΕΚ). 

 

ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 

Σημειώνεται ότι πλήθος έργων αυτεπιστασίας εκτελούνται από το μικρό συνεργείο της Τεχνικής Υπηρεσίας, που υποστηρίζεται από τε-
χνίτες και βοηθητικό προσωπικό μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, τόσο σε δημοτικά και σχολικά κτίρια, όσο 
και σε κοινόχρηστους χώρους, πεζοδρόμια, πλατείες κ.λπ., με δαπάνες του προϋπολογισμού που ενδεικτικά παραθέτουμε: 

 ΚΑ 30.6662.14 Προμήθεια οικοδομικών υλικών   300.000 € 

 ΚΑ 30.6662.07 Προμήθεια εξαρτημάτων σιδήρου κ.λπ.    24.000 € 

 ΚΑ 30.6662.13 Προμήθεια χρωμάτων      35.000 € 

Επίσης, με ίδια μέσα και τη συνεργασία Τεχνικής Υπηρεσίας και Τμήματος Πρασίνου, αναβαθμίζονται και αξιοποιούνται κοινόχρηστοι 
χώροι, όπως: 

 Το Ο.Τ. Γ1288 (Αγησιλάου, Τρακάδα) και 

 Το Ο.Τ. 883 (Μεταμόρφωση Σωτήρος)  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Ο Δήμος συμμετέχει στα παρακάτω χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα: 

 Πρόγραμμα ProDeSa (Ολοκληρώνεται) 
Αφορά στην ανάπτυξη έργων ενεργειακής αποδοτικότητας στην Νότια Αττική και χρηματοδοτείται με ποσό 51.750,00 €. 
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 Ευρωπαϊκό έργο μετριασμού της κλιματικής αλλαγής «BEACON» (Ολοκληρώνεται) 
Με την υποστήριξη του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, θα 
προσδιοριστούν μέτρα στην κατεύθυνση της οικονομίας χαμηλών εκπομπών, της εξοικονόμησης και των ανανεώσιμων πηγών ε-
νέργειας, με στόχο το σταθερό κλίμα και τις ελκυστικές για διαβίωση πόλεις. 
 

 Πρόγραμμα CoSIE 
Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα CoSIE (Co-creation of Service Innovation in Europe) χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα HORIZON 2020 και επικεντρώνεται στην έννοια του «co-creation» -που αποδίδεται συνήθως ως συμμετοχικός σχεδια-
σμός ή συν-δημιουργία / συν-διαμόρφωση- με έμφαση στο δημόσιο τομέα. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 

 

Κλείνοντας, αναφέρουμε το σχεδιασμό που έχει γίνει, στο πλαίσιο της αξιοποίησης του ιδιαίτερα σημαντικού προγράμματος ΑΝΤΩ-
ΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, ανά πρόσκληση: 

Πρόσκληση ΑΤ06 • «Αστική αναζωογόνηση» 

 Κατασκευή κολυμβητηρίου και κοινόχρηστου χώρου (Ο.Τ. 2116 – 2117, περιοχή ΕΚΤΕΛ) 
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 8.500.000 € 
 

 Βιοκλιματική ανάπλαση πάρκου Ελ. Βενιζέλος (Ασύρματος) 
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 6.500.000 € 
 

Πρόσκληση ΑΤ11 • «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» 

 Αφορά σε 45 σχολικά κτίρια του Δήμου 
 

Πρόσκληση ΑΤ12 • «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» 

 Αφορά στην προμήθεια  
o 5 μικρών οχημάτων (επιβατικά, δίκυκλα, μικρά φορτηγά) 
o 5 μεγάλων οχημάτων στα οποία περιλαμβάνονται minibus για τη δημοτική συγκοινωνία 

και στην εγκατάσταση 2 σταθμών φόρτισης 
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Πρόσκληση ΑΤ10 • «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων σχολικών μονάδων» 

 Η πρόταση αφορά σε δύο υποέργα:  
o 1o Υποέργο: «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων»  

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 50.000€ (προ Φ.Π.Α.)  
o 2ο Υποέργο: «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων»  

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 1.400.000€ (προ Φ.Π.Α.) για κτίρια - 75.000€ (προ Φ.Π.Α) για αύλειους χώρους. 
 

Πρόσκληση ΑΤ09 • «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του προγράμματος» 

 Η πρόταση αφορά στη χρηματοδότηση με 500.000€ για 3 υποέργα μελετών:  
o Διαμόρφωση του Δημοτικού Σταδίου.  
o Τοπογραφικές μελέτες για διανοίξεις, πράξεις αναλογισμού κ.ά.  
o Ολοκληρωμένη Μελέτη (αρχιτεκτονικά, Η/Μ, κ.λπ.) για τη διαμόρφωση δικτύου πεζόδρομων, δρόμων ήπιας κυκλοφο-

ρίας και έργων βιώσιμης κινητικότητας. 
 

Πρόσκληση ΑΤ07 • «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων»  

 Η πρόταση αφορά σε δύο έργα, με την προϋπόθεση επίλυσης διαδικαστικών θεμάτων σε συνεργασία με Κτ. Υπ. Α.Ε.  
o ΟΜΑΔΑ Α΄ • Νέα χρήση ανενεργού σχολικού κτιρίου (παλαιό 3 ο Δημοτικό) με την μετατροπή του σε Βρεφονηπιακό 

Σταθμό (μελέτη – κατασκευή). 
o ΟΜΑΔΑ Γ΄ • Ανέγερση διδακτηρίου για τη στέγαση του 6ου Γυμνασίου (μελέτη – κατασκευή). 

 
Πρόσκληση ΑΤ08 • «Smart cities – Πολιτική προστασία»  
Απώτερος σκοπός είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των εργαλείων της τεχνολο-
γίας πληροφοριών και επικοινωνιών.  
 
Πρόσκληση ΑΤ04 • «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» 
Αφορά στη χρηματοδότηση, των δήμων της χώρας, έργων που αφορούν σε υποδομές, προμήθειες και εξοπλισμούς που συμβά-
λουν στη βελτίωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της 
κυκλικής οικονομίας.  

Σύνολο Τεχνικού Προγράμματος 2021  8.543.080 € 

 
Άγιος Δημήτριος, Δεκέμβριος 2020 

 
Η Δήμαρχος 

Μαρία Ανδρούτσου 


