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Εισηγητική έκθεση για το ΤΠ 2023 

Η έννοια της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ αποτελεί κεντρική επιλογή της στρατηγικής μας για την ανάπτυξη του Αγίου Δημητρίου τα επόμενα 
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 2023 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 2023 περιλαμβάνει έργα που συνεχίζονται, έργα που συμβασιοποιήθηκαν και ξεκινούν, καθώς και κωδικούς 
για νέα έργα, για τα οποία είτε υπάρχουν μελέτες είτε εκπονούνται από την Τεχνική Υπηρεσία. 
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Συμβασιοποιημε να ε ργα – μελε τες (Συνεχιζο μενα) 

 Διαπλάτυνση και διαμόρφωση λεωφόρου Αγίου Δημητρίου  

Το έργο επιχορηγείται από την Περιφέρεια Αττικής και περιλαμβάνει:  

o Κατασκευή αγωγού ομβρίων για την αντιπλημμυρική θωράκιση της κεντρικής λεωφόρου  
o Ανακατασκευή πεζοδρομίων με βιοκλιματικά υλικά και δενδροφύτευση 
o Δημιουργία νησίδας με φωτισμό led και κατάλληλη φύτευση για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων 
o Διαμόρφωση θέσεων παρόδιας στάθμευσης ανά κατεύθυνση για τη διευκόλυνση της εμπορικής δραστηριότητας 
o Δημιουργία κόμβων με φωτεινούς σηματοδότες και διαβάσεις πεζών και λωρίδες αριστερής στροφής στους κόμβους 

ΚΑ Περιγραφή Χρηματοδό-
τηση 

Προϋπολογι-
σμός 

Σύμβαση Πληρωμές έως  
σήμερα 

Εγγραφή 2023 

30.7323.29 

Διαπλάτυνση της Λεωφό-
ρου Αγ. Δημητρίου από 
Θεομήτορος έως Γράμ-
μου (Συνεχιζόμενο / Έ-
ναρξη Ιανουάριος 
2021). 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

5.385.000 2.725.314,22 

 
 
 

1.148.002,85 1.600.000 

 

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

Το έργο επιχορηγείται από την Περιφέρεια Αττικής και 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, Αμαλίας, Χρ. Νικο-

λάου, Γρ. Λαμπράκη, Εθν. Μακαρίου διαμορφώνονται με διαπλάτυνση - ανακατασκευή πεζοδρομίων, παρόδια στάθμευση 
ΜΟΝΟ για κατοίκους, φωτισμό led και φύτευση.  

o Πρόκειται για τις οδούς: 
 Εθν. Μακαρίου (Από Καφαντάρη έως Λεκανίδου) 
 Μεγαλοπόλεως (Από Καφαντάρη έως Λεκανίδου) 
 Ελ. Βενιζέλου (Από Βουλιαγμένης έως Αμαλίας) 
 Ι. Μεταξά (Από Βουλιαγμένης έως Αμαλίας) 
 Λαγκαδίων (Από Αϊδινίου έως Μετσόβου) 
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 Μετσόβου (Όλη) 
 Ταϋγέτου (Από Ελ. Βενιζέλου έως Τροίας) 
 Τροίας (Όλη) 
 Αμαλίας (Από Καφαντάρη έως Βουλιαγμένης) 
 Πριάμου (Από Βουλιαγμένης έως Μετσόβου) 
 Αϊδινίου (Όλη) 
 Σουφλίου (Όλη) 
 Ναβαρίνου (Όλη) 
 Καφαντάρη (Από Αμαλίας έως Εθν. Μακαρίου) 
 Χρ. Νικολάου (Από Τροίας έως Αμαλίας) 

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

ΚΑ Περιγραφή Χρηματοδό-
τηση 

Προϋπολογι-
σμός 

Σύμβαση Πληρωμές 
έως σήμερα 

Εγγραφή 2023 

30.7323.03 

Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση 
τμημάτων οδών πέριξ Σταθμού Μετρό 
Αγίου Δημητρίου (Συνεχιζόμενο / Εκτε-
λείται). 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

4.275.000 1.765.010,04 

 
 

832.641,16 435.056,82 
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Βιώ σιμη κινητικο τητα και Τεχνικο  Προ γραμμα 2023 

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 και η Ανάπλαση της περιοχής γύρω από το 
σταθμό μετρό “Άγιος Δημήτριος”, με έργα όπως: 

ΚΑ Περιγραφή Χρηματοδότηση Προϋπολογισμός Σύμβαση Εγγραφή 2023 
30.7323.12 Διαμόρφωση οδού Γρ. Λαμπράκη (Νέο)    1.000 

30.7323.13 
Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην οδό Πυθαγόρα κ.λπ. 
(Νέο). 

   74.000 

30.6662.36 
Προμήθεια και τοποθέτηση επίστρωσης ειδικού ρητινού-
χου αντιολισθητικού σε οδούς με μεγάλη κλίση (Συνεχι-
ζόμενο). 

   30.000 

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

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  546.882,27 246.411 159.529 

30.7323.08 
Ανακατασκευή τμήματος οδού Μακρυγιάννη και Κατσί-
μπα (Συνεχιζόμενο). 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 

1.519.620 969.225,52 80.000 

30.7323.11 Διαμόρφωση οδών ήπιας κυκλοφορίας (Συνεχιζόμενο) ΣΑΤΑ   74.000 

30.7333.09 
Διαγραμμίσεις λεωφορειακών δρόμων και διαβάσεων 
πεζών, φωτεινών σηματοδοτών (Συνεχιζόμενο) 

ΣΑΤΑ 74.400 46.500 21.000 

30.7333.12 
Ανυψωμένες διαβάσεις πεζών για ανάσχεση ταχύτητας 
οχημάτων (Συνεχιζόμενο) 

  74.000 74.000 

30.7324.04 
Ανάδειξη-ανάπλαση κέντρου γειτονιάς επί της οδού Α-
σημακοπούλου κ.λπ. 

   1.000 

30.7333.07 Διαμόρφωση οδού Άλκη Αργυριάδη.     10.000 

 

Επίσης, στον ΚΑ 30.7323.01 • «Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμΕΑ σε οδούς αυξημένης κυκλοφορίας», έχει γίνει ενδεικτική εγ-
γραφή με 1000€ (έσοδο/έξοδο), για την υλοποίηση του έργου, προϋπολογισμού 300.000 €, σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρε-
σίας με έγκριση χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Αττικής. Αναμονή προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια.  

Για την υποστήριξη των παρεμβάσεων Ασφαλούς και Βιώσιμης Κινητικότητας στην πόλη, έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2023 
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)       • 37.200 € 
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 ΚΑ 30.7135.04 • Προμήθεια κολωνακίων πεζοδρομίου, πλατειών και οδοστρώματος   • 37.200 € 

 ΚΑ 30.7135.26 • Προμήθεια βομβητών για φωτεινούς σηματοδότες για την προσβασιμότητα  
ατόμων με προβλήματα όρασης           •   5.000 € 

 ΚΑ 30.6662.01 • Προμήθεια πινακίδων στύλων οδοσήμανσης, πληροφοριακών πινακίδων • 37.200 €  

ΕΡΓΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΚΑ Περιγραφή Χρηματοδότηση Προϋπολογισμός Σύμβαση Εγγραφή 2023 

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

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 656.034,04 654.065,90 560.000 

30.7321.03 Ανακατασκευή δαπέδων παιδικών χαρών (νέο)    74.000 

30.6117.10 
Έλεγχος παιδικών χαρών και αποκατάσταση μικρών 
βλαβών. 

   24.000 

35.7135.04 Προμήθεια υπαίθριων οργάνων άθλησης.    3.000 

 
ΕΡΓΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

ΚΑ Περιγραφή Χρηματοδότηση Προϋπολογι-
σμός 

Σύμβαση Εγγραφή 2023 

30.6117.42 
Εκπόνηση πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου 
σχολικών κτιρίων (Νέο). 

   35.000 

64.7341.02 
Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτι-
ρίων (5ο, 9ο, 13ο και 21ο Δημοτικά Σχολεία) (Συνεχιζό-
μενο). 

ΕΣΠΑ  
(ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ) 

1.151.094,13 970.242,77 702.400 

30.7331.11 Συντήρηση - Επισκευή Σχολείων.  ΣΑΤΑ σχολείων Αναμονή Νέο 20.000 

30.7333.03 
Δημιουργία ασφαλών σχολικών δακτυλίων (Συνεχιζό-
μενο).  

ΣΑΤΑ σχολείων 710.500 453.013 223.160 

64.7412.02 
Εκπόνηση μελετών, υλοποίηση μέτρων και μέσων 
πυροπροστασίας (Χρηματοδότηση 276.520 €). 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & 
ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

481.356,57 235.864 276.520 

64.7323.02 
Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρό-
σβαση και εξυπηρέτηση ΑμεΑ (Χρηματοδότηση 
133.300 €). 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & 
ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

431.500 335.163 202.200 
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Έχει εγκριθεί από την Περιφέρεια Αττικής μελέτη για χρηματοδότηση με τίτλο «Αναβάθμιση Σχολικών Μονάδων», προϋπολογισμού 
1.638.316 €, που αφορά σε εργασίες συντήρησης και επισκευής στα εξής σχολεία: 1ο, 5ο, 7ο και 14ο Δημοτικά, 4ο Γυμνάσιο και Εσπε-
ρινό Γυμνάσιο – Λύκειο και έχει εγγραφεί στον ΚΑ 64.7321.02 με 1.000 € (έσοδο/έξοδο). Αναμονή προγραμματικής σύμβασης με Περι-
φέρεια. 

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

 ΚΑ 30.6699.01 • Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών led στα σχολεία    • 178.000 € 

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

 ΚΑ 30.6261.02 • Εικαστικές παρεμβάσεις σε δημοτικά κτίρια      •   25.000 € 

 ΚΑ 30.6662.23 • Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας για σχολεία και Κ.Χ.  •   37.200 €   

 ΚΑ 30.6662.35 • Δαπάνη συντήρησης ελαστομερούς δαπέδου σχολικών εγκαταστάσεων  •   25.000 € 

 ΚΑ 30.6262.33 • Συντήρηση κολυμβητικής δεξαμενής στο ΕΕΕΕΚ     •   34.200 €   

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 με 150.000 € για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών των 
σχολείων.   

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΚΑ Περιγραφή  Χρηματοδό-
τηση 

Προϋπολογι-
σμός 

Σύμβαση Εγγραφή 2023 

30.7321.34 
Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυ-
μναστήριο.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

603.258,88 602.748 534.259,76 

25.7312.07 
Ανακατασκευή προβληματικών αγωγών. 
 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Αναμονή Νέο 20.000 

30.7312.08 
Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων (Συνεχιζόμενο / ε-
κτελείται). 
 

ΣΑΤΑ 74.400 71.424 20.000 

30.7333.11 
Συντήρηση οδών (Συνεχιζόμενο). 
 

ΣΑΤΑ 4.405.170,20 1.595.004 500.000 

30.7311.40 
Κατασκευή σκιάστρου για το Δημοτικό Στάδιο (Συνεχιζό-
μενο). 

 74.000  72.520 

30.7322.02 
Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου Ο.Τ. 1217 (Ευ-
ρώτα). 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 74.000  74.000 

30.7322.06 Αξιοποίηση Κ.Χ. στο Ο.Τ. 883 (Μεταμόρφωση Σωτήρα)  74.400  74.400 
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Στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,  

 Έχει εγκριθεί  αίτημα επιχορήγηση 600.000 € στον ΚΑ 64.7336.01 – Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστά-
σεων, προϋπολογισμού 2.580.000 € (αναμονή υπογραφής σύμβασης) που αφορά σε δύο υποέργα: 

o Αντικατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο 7Χ7 (Εθνομαρτύρων & Κουντουριώτου) 
o Αντικατάσταση περιτοίχισης στο Δημοτικό Στάδιο, αποπεράτωση κτιρίου αποδυτηρίων και αποπεράτωση των 2 βοη-

θητικών γηπέδων, φωτισμός led και εκτεταμένες επισκευές. 

 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΚΑ Περιγραφή  Χρηματοδότηση Προϋπολογισμός Σύμβαση Εγγραφή 2023 

64.7411.02 
Μελέτη κολυμβητηρίου και κοινόχρηστου χώρου στο 
Ο.Τ.2116 και 2117 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 

1.449.487 367.701 33.687,60 

30.7413.46 
Τοπογραφικές μελέτες για παρεμβάσεις και πράξεις α-
ναλογισμού (Συνεχιζόμενο). 
 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ   15.000 

30.7413.74 Σύνταξη μελέτης συλλεκτήρα ομβρίων οδού Λιδορικίου.      

30.7413.75 Αναθεώρηση ένταξης περιοχής ΔΕΗ στο σχέδιο πόλης.    40.000 

30.7413.181 
Εντοπισμένες τροποποιήσεις εγκεκριμένου ρυμοτομι-
κού σχεδίου (Μεσονήσι, Κοψαχείλα κ.λπ.). 

   33.000 

30.7411.34 
Σύνταξη προμελέτης για τη δημιουργία Βρεφονηπιακού 
Σταθμού «Κυριάκος Καράμπαμπας». 

   30.000 

30.6117.40 
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία φακέ-
λου πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΗΛΕ-
ΚΤΡΑ. 

   37.000 
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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 εγκεκριμέ-
νου 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 
τεχνίτες 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 30.6662.04 Προμήθεια ειδικού ασφαλτικού μίγματος ταχείας πήξεως    20.000 € 

 ΚΑ 30.6662.07 Προμήθεια εξαρτημάτων σιδήρου, αλουμινοκατασκευών κ.λπ.   37.200 € 

 

ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

 Ολοκληρώθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία η μελέτη για την αντικατάσταση 4.500 φωτιστικών στους τσιμεντοϊστούς της ΔΕΗ και 
στο υψηλό δημοτικό φωτισμό με led για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Το ύψος της δαπάνης υπολογίζεται να ανέλθει στο 
ποσό των 2,7 εκατομμυρίων € και ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες χρηματοδότησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. 
Επισημαίνεται ότι η τοκοχρεωλυτική δόση θα καλύπτεται πλήρως από την εξοικονόμηση στη δαπάνη του οδοφωτισμού, που υπολο-
γίζεται να είναι της τάξης του 57,53%.       
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ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 

Πρόσκληση ΑΤ06 • «Αστική αναζωογόνηση» • Προϋπολογισμός: 14.249.123,08 € / Χρηματοδότηση: 12.400.000 € 

 Κατασκευή κολυμβητηρίου και κοινόχρηστου χώρου (Ο.Τ. 2116 – 2117, περιοχή ΕΚΤΕΛ). 

 Βιοκλιματική ανάπλαση πάρκου Ελ. Βενιζέλος (Ασύρματος). 
 

Πρόσκληση ΑΤ12 • «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» • Προϋπολογισμός: 1.326.034 € 

 Αφορά στην προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και 5 σταθμών φόρτισης 
o 1 minibus 
o 1 σαρώθρου  
o 2 επιβατηγά οχήματα 5 θέσεων 
o 2 επιβατηγά οχήματα 7 θέσεων 
o 1 όχημα τύπου van κλειστού τύπου 

 
Πρόσκληση ΑΤ04 • «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» 
• Προϋπολογισμός: 885.640 € 
Χρηματοδότηση έργων που αφορούν σε υποδομές, προμήθειες και εξοπλισμούς που συμβάλουν στη βελτίωση της διαχείρισης των 
στερεών αποβλήτων, στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας.  

 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ – ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 
 

Προϋπολογισμός Σύμβαση Λήξη 

Ενίσχυση μικροκινητικότητας 372.000  ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Σχέδιο Φόρτισης  
Ηλεκτρικών Οχημάτων 

59.520 53.535 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Σχέδιο Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας 

120.00 85.997 ΜΑΙΟΣ 2023 

Σχέδιο Αστικής  
Προσβασιμότητας 

74.000 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Επιχειρησιακό Σχέδιο Εξασφάλισης 
Κοινόχρηστων & Κοινωφελών  

Χώρων 

59.520 
 

ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ) 
 

Προϋπολογισμός Σύμβαση Πληρωμές έως σήμερα Λήξη 

3.500.000 
   

 
 
Υποέργο 1 
► Αντιολισθηρός ρυτινούχος τάπητας (Σουλίου, Σκουφά, Πόντου) 
► Ανακατασκευή πεζοδρομίων  
    • Λ. Βουλιαγμένης από Στριγγάρη έως Αμαλίας 
    • Πλουτάρχου από Σουλίου έως Παπανικολάου 
► Προμήθεια σημάτων ΚΟΚ και πληροφοριακών πινακίδων 
Υποέργο 2 
► Βελτίωση φωτισμού οδών ήπιας κυκλοφορίας 
    (Αρχιμήδους – Μύρωνος – Σ. Βενιζέλου – Α. Παπανδρέου – Τσιτσάνη) 
► 19 αυτόνομα φωτιστικά με Φ/Β στην περιοχή ΕΚΤΕΛ 
 

 
Άγιος Δημήτριος, Δεκέμβριος 2022 

 

Η Δήμαρχος 
Μαρία Ανδρούτσου 


