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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ 
ΑΤΤΙΚΗ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

α/α ΔΗΜΟΣ/ ΠΕΔΑ ΕΡΓΟ/ ΔΡΑΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 ΜΕΓΑΡΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 

 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
 

150.000 

2 ΜΕΓΑΡΑ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣ 8

ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 9

ο
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ και 8
ο
 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 500.000 

3 ΜΕΓΑΡΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ- 
ΑΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ ΣΤΟ 

ΒΛΥΧΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ- 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

15.000 

4 ΜΕΓΑΡΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ 
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΩΝ 
ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ ΣΤΟ 

ΒΛΥΧΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ 

85.000 
(2015-2019) 

5 ΜΕΓΑΡΑ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΤΩΝ 

ΡΟΜΑ ΒΛΥΧΟ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ 

85.000 
(2015-2019) 

6 ΜΕΓΑΡΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΣΤΑΜΠΟΤΟΥ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
ΠΑΧΗΣ 

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 45.000 

7 ΜΕΓΑΡΑ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 

550Μ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 
28

ΗΣ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΝΕΑΣ 

ΠΕΡΑΜΟΥ 

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
 

100.000 

8 ΜΕΓΑΡΑ 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ- 
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ ΝΕΑΣ 

ΠΕΡΑΜΟΥ 

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 600.000 

9 ΜΕΓΑΡΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ 
28

ΗΣ
 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – 

ΤΣΕΚΕ- ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 300.000 

10 ΜΕΓΑΡΑ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ – 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΔΙΚΟΥ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ 700.000 
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ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 

11 ΜΕΓΑΡΑ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ 28

ΗΣ
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΝΕΑΣ 
ΠΕΡΑΜΟΥ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ 700.000 

12 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΤ 420 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2.870.000 

13 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ 

ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΩΝ 

250.000 

14 ΦΥΛΗ 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 54 
ΖΕΦΥΡΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

2.500.000 

15 ΦΥΛΗ 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 116
Α
 

ΦΥΛΗΣ (ΧΑΣΙΑ) 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

3.500.000 

16 ΦΥΛΗ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 

ΖΕΦΥΡΙ (ΡΟΜΑ) 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ- 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
51.500 

17 ΦΥΛΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΕ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΡΟΜΑ 

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 

ΡΟΜΑ 
1.000.000 

18 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ 

ΑΡΧΑΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 
ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΟΧΗΜΑ 
ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

2.399.000 

19 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ 

ΖΑΦΕΙΡΗ ΚΑΛΑΘΑ 
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 1.000.000 

20 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

200.000 

21 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
ΚΑΤΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ 
ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

600.000 

22 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΚΑΤΩ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ 
ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

600.000 

23 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΡΟΜΑ 

ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 
82.400 

24* ΜΑΝΔΡΑ 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. 
ΜΑΝΔΡΑΣ ΜΕ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 75.000 
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ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ 

ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 

25* ΜΑΝΔΡΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟ 
ΒΙΟΠΑ- ΒΙΠΑ  

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 100.000 

26* ΜΑΝΔΡΑ 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΤΟΥ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΒΙΛΙΑ 

ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΕΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1.200.000 

27* ΜΑΝΔΡΑ 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΒΙΟΠΑ-ΒΙΠΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 

(10 ΧΛΜ) 

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 50.000 

28* ΜΑΝΔΡΑ 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΒΑΛΑΡΙΑ- 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ (5 ΧΛΜ) 

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΗΣ 

ΩΦΕΛΕΙΑΣ 
100.000 

29 ΜΑΝΔΡΑ 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΡΥΘΡΩΝ 

 20.000 

30 ΜΑΝΔΡΑ 

ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΥΘΡΩΝ 

 300.000 

31 ΜΑΝΔΡΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΒΙΛΙΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

120.000 

32 ΠΕΔΑ 
ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΔΑ 
(ΕΛΕΥΣΙΝΑ) 

 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 
 

9.000.000 

33 ΠΕΔΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ 

ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ 
(ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΔΑ) 

 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

8.000.000 

34 ΠΕΔΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ KAI 

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΟΔΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΤΟ ΥΨΟΣ 
ΟΔΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 
(ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ) 

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 1.740.386 

35 ΠΕΔΑ 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΣΥΣΤΑΔΑΣ ΟΙΚΙΩΝ 

ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΙΓΑΛΕΩ 
(ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ) 

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ  
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36* ΠΕΔΑ 

ΜΕΛΕΤΗ  ΓΙΑ 
ΓΕΦΥΡΑΚΙ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ 
ΤΡΥΠΙΑ ΑΛΕΠΟΥ-ΡΕΜΑ 

(ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ) 

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ  

37* ΠΕΔΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΔΡΟΜΟΥ 400Μ ΑΠΌ 
ΓΕΦΥΡΑ ΕΞΩ ΒΡΥΣΗ 

ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ 
ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ- 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΌ 
ΡΕΜΑ 

(ΜΕΓΑΡΑ) 

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ  

38* ΠΕΔΑ 

ΕΚΤΡΟΠΗ ΡΕΜΑΤΟΣ 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΞΩ ΒΡΥΣΗ προς 
ΜΑΥΡΑΝΤΖΑ 

(ΜΕΓΑΡΑ) 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ  

39* ΠΕΔΑ 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 
ΟΙΝΟΗΣ- 

ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ 
(ΤΜΗΜΑ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ) 

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ  

40* ΠΕΔΑ 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΟΔΟΥ 
ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ (ΒΙΠΑΝΟΤ) 

(ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ) 

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
 
 
 
 

 

41 ΠΕΔΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 
ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 
ΡΟΜΑ 

(Μετεξέλιξη και 
εμπλουτισμός 

πρόβλεψης λειτουργίας 
Γραφείου Στήριξης Ρομά 

στην ΠΕΔΑ με 
προϋπολογισμό 60.000) 

80.000 

42 ΠΕΔΑ 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 («ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ 

ΧΑΡΤΗΣ») 
ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΕΥΝΑ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

40.000 

43 ΠΕΔΑ 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦ. 
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΌ ΓΗΠΕΔΟ 
ΕΡΜΗ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 
(ΦΥΛΗ) 

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 1.000.000 

44 ΠΕΔΑ 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 
ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Της 
Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 

(ΦΥΛΗ) 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 700.000 

*Για τις συγκεκριμένες προτάσεις θα σταλούν οι συνοπτικές τεκμηριώσεις σε μεταγενέστερο χρόνο. 
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 [1] ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                     350.000,00 € με ΦΠΑ 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ:     

                                                                                                                                                                             

Μετά από ένταξη του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ» ΣΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  

κατασκευάζεται κτίριο Γηροκομείου στα Μέγαρα. Το έργο προβλέπεται να τελειώσει σε 

τρεις μήνες περίπου από σήμερα  και στην κατασκευή του περιλαμβάνεται η ανέγερση του 

κτιρίου, οι απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις καθώς και η διαμόρφωση 

του περιβάλλοντος χώρου. Όμως για να μπορέσει να λειτουργήσει το Γηροκομείο είναι 

απαραίτητος ο ανάλογος εξοπλισμός του ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στην 

χρηματοδότηση του έργου. 

 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ:   

Υπάρχει προμελέτη της προμήθειας και ο προϋπολογισμός είναι κατ΄ εκτίμηση. 
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[2] ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΑΥΞΗΣΗ  ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΚΑΤΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ  &  

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ  ΤΟΥΣ  ΑΠΟ  ΤΟ  8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  &  8ο  
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΚΑΘΩΣ  ΚΑΙ  ΑΠΟ ΤΟ  9ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΜΕΓΑΡΩΝ 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:    500.000,00 € με ΦΠΑ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ:            

                                                                                                                                                                            

Τα σχολικά συγκροτήματα πού στεγάζονται τα σχολεία που αναφέρονται στον τίτλο του 

έργου έχουν κατασκευασθεί  στην επέκταση του σχεδίου πόλεως των Μεγάρων.  

Συγκεκριμένα το 8ο Δημοτικό Σχολείο και το 8
ο
 Νηπιαγωγείο έχουν ανεγερθεί στο Ο.Τ. 552 

στο νότιο τμήμα της πόλης των Μεγάρων δυτικά της περιοχής Μελί .        

Η  περιοχή αυτή εντάχθηκε εκ των υστέρων σε σχέδιο πόλης και οι δρόμοι πρόσβασης στο 

Σχολείο ενώ έχουν διανοιχθεί  δεν έχουν κατασκευασθεί  πλήρως (διάνοιξη στο 

προβλεπόμενο πλάτος-ασφαλτόστρωση-πεζοδρόμια-φωτισμός-σήμανση - διαβάσεις 

μαθητών κ.λ.π.) όπως προβλέπεται  στο σχέδιο  πόλεως.  

Ομοίως το  9
ο
 Δημοτικό Σχολείο έχει ανεγερθεί στο Ο.Τ. 629 στο βόρειο τμήμα της πόλης 

των Μεγάρων στην περιοχή «Έξω Βρύση» στην επέκταση σχεδίου πόλεως . Με την ένταξη 

της περιοχής αυτής σε σχέδιο πόλεως πρέπει και εκεί να κατασκευασθούν οι δρόμοι 

πρόσβασης στο Σχολείο όπως αναφέρεται και πιο πάνω,  για την ασφαλή διέλευση των 

μαθητών. 

 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ:      Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δρόμων έχει επιλυθεί, δεν απαιτούνται 

περιβαλλοντικοί όροι (ως δρόμοι εντός σχεδίου), ενώ δεν υπάρχει μελέτη η οποία όταν 

απαιτηθεί θα εκπονηθεί από την τεχνική Υπηρεσία . 
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[3] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ/ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ 
ΒΛΥΧΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ 
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ) 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 

 

 

Περιγραφή δράσης 

Επικαιροποίηση  των στοιχείων αντίστοιχης έρευνας που είχε πραγματοποιηθεί το έτος 

2001 με την Καταγραφή όλων των κελυφών της συνοικίας Βλυχό με την βοήθεια 

αεροφωτογραφίας , προκειμένου να αποτυπωθεί: 

1. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς  και η περιοδικότητα  της χρίσης  

2.  η καταλληλότητα του κτίσματος, τόσο από την πλευρά των υλικών  

3. η ύπαρξη εγκαταστάσεων υγιεινής  και παρασκευής γεύματος 

4.  η σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. 

5. Η κατάσταση υγείας  

 

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί από κοινωνικούς επιστήμονες  με τη συμμετοχή ιατρικού 

προσωπικού καθώς και πολεοδόμου-πολιτικού μηχανικού ώστε να αποτυπωθούν  με 

επιστημονικά αποδεκτό τρόπο όλα τα επιστημονικά πεδία. 

 

 
Σκοπιμότητα- αναμενόμενα αποτελέσματα 
Τα αποτελέσματα θα μας επιτρέψουν να συγκρίνουμε την κατάσταση με την 
αντίστοιχη του 2001 και να  εκτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
έχουν ληφθεί.   
Η αποτύπωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και της περιοδικότητας της χρίσης θα 
μας επιτρέψει να σχεδιάσουμε λύσεις για την φιλοξενία των διερχόμενων ΡΟΜ  που 
να είναι σύννομες ώστε να μειωθεί η παραβατικότητα. 
Τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν τις Τεχνικές Υπηρεσίας να ορίσουν τις 
προτεραιότητές τους στα τεχνικά έργα που θα σχεδιάσουν για την περιοχή. 
Αντίστοιχα θα βοηθηθεί το προσωπικό του Ιατροκοινωνικού Κέντρου να καθορίσει 
τις δράσεις  του για την  δημόσια υγεία , την κοινωνική ένταξη, τη σχολική διαρροή 
κλπ. 
Τέλος η μεθοδολογία της έρευνας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις 
πόλεις της Δυτικής Αττικής ώστε να μπορούν να υπάρχουν συγκριτικές μελέτες  και 
να υιοθετούνται οι βέλτιστες δράσεις. 
 

Επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής 

Α) σχεδιασμός έργων υποδομής που αφορούν την ασφάλεια και τη δημόσια υγεία 
Β) Σχεδιασμός δράσεων κοινωνικής ένταξης,  σχολικής ενσωμάτωσης , 
οικογενειακού προγραμματισμού. 
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Γ) Μείωση της παραβατικότητας 
Αναγκαιότητα χρηματοδότησης 
Η δράση θα αποτελέσει το θεμέλιο στο οποίο θα στηριχτούν τόσο έργα υποδομής 
όσο και δράσεις κοινωνικού-ιατρικού-εκπαιδευτικού χαρακτήρα και δεν μπορεί να 
χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου ούτε εντάσσεται σε άλλη 
χρηματοδοτούμενη δράση. Εξ άλλου ο Δήμος Μεγάρων δεν διαθέτει το 
απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό για την ολοκλήρωση της έρευνας.  
 

 
Ενδεικτικός προϋπολογισμός:  15.000 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Νέα Δράση [1] ή Συνέχεια 
υφιστάμενης [2] 

2  
 

Μελέτη- Κοινωνική Έρευνα  

Νέα[1] ή Επικαιροποίηση [2]  
2 

Καταπολέμηση διακρίσεων/ 
ρατσισμού 

 

Παροχή γενικών κοινωνικών 
υπηρεσιών 

 
Στήριξη παιδιών προσχολικής 
ηλικίας 

 

Παροχή συνοδευτικών κοινωνικών 
υπηρεσιών για ένταξη στην αγορά 
εργασίας 

 
Στήριξη παιδιών σχολικής 
ηλικίας 

 

Επισιτιστική αρωγή  
Παροχή υγειονομικής 
φροντίδας 

 

Υλική αρωγή  
Στήριξη πολιτιστικών ή/και 
αθλητικών δράσεων 
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[4] ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΩΝ ΡΟΜΑ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 

(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ) 

 

Σύντομη περιγραφή: 

Εμπλουτισμός  της ενισχυτικής διδασκαλίας  με άλλους τρόπους παραδοσιακής και 
ηλεκτρονικής  επικοινωνίας  ώστε να μειωθεί η σχολική διαρροή. Για την επιτυχία 
του εγχειρήματος θα εμπλακούν η σχολική με τις μεγαλύτερες ηλικίες. 
 
 
Σκοπιμότητα: 
 

Παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια και την ενθάρρυνση  των 
γονέων Ρομά   δεν έχει γίνει εφικτή η παρακολούθηση των μαθημάτων, από τους 
μαθητές Ρομ, μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Οι παρατηρήσεις των στελεχών 
του Ιατροκοινωνικού Κέντρου των Ρομά στο Βλυχό Μεγάρων μας οδηγούν να 
θεωρήσουμε ως αιτία  την έλλειψη ευχαρίστησης –ικανοποίησης από την εκμάθηση 
της γλώσσας από  τους μαθητές. 
Υποστηρίζεται ότι η ευχαρίστηση της επικοινωνίας μέσω της γραφής θα αυξηθεί αν 
εμπλέξουμε γονείς και μαθητές σε ένα εμπλουτισμένο ενισχυτικό πρόγραμμα στο 
οποίο η γραφή θα χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία μέσα στην οικογένεια αλλά και 
για γραπτά μηνύματα SMS , μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , κλπ.  
 
Αναγκαιότητα χρηματοδότησης 
Οικονομική  υποστήριξη  της δράσης  με τη χρηματοδότηση  των αντίστοιχων 
εργαστηρίων και η  κάλυψη των εξόδων σε υλικά και δίδακτρα είναι απαραίτητη για 
την ενεργοποίηση της δράσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Νέα Δράση [1] ή Συνέχεια 
υφιστάμενης [2] 

[1]  
 

Μελέτη- Κοινωνική Έρευνα  

Νέα[1] ή Επικαιροποίηση [2]  
 

Καταπολέμηση διακρίσεων/ 
ρατσισμού 

Χ 

Παροχή γενικών κοινωνικών 
υπηρεσιών 

 
Στήριξη παιδιών προσχολικής 
ηλικίας 
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Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 85.000 (2015-2019) 
 

Παροχή συνοδευτικών κοινωνικών 
υπηρεσιών για ένταξη στην αγορά 
εργασίας 

Χ 
Στήριξη παιδιών σχολικής 
ηλικίας 

Χ 

Επισιτιστική αρωγή  
Παροχή υγειονομικής 
φροντίδας 

 

Υλική αρωγή  
Στήριξη πολιτιστικών ή/και 
αθλητικών δράσεων 

Χ 
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[5] ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΤΩΝ ΡΟΜΑ 

(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ) 

 

Σύντομη περιγραφή: 
Σκοπός  της δράσης είναι η απασχόληση παραδοσιακών δασκάλων μεταξύ των Ρομά  στους 

τομείς  των καλλιτεχνικών  τους  δραστηριοτήτων (μουσική, χορός, ζωγραφική κλπ)  αλλά 

και στα  παραδοσιακά τους επαγγέλματα (καλαθοπλεκτική, κατασκευή χάλκινων κλπ)  που 

θα διδάξουν στα νέα  παιδιά: 

1. Την  ανάδειξη της ελευθερίας-έκφρασης-ευρυματικότητας του πολιτισμού των 

ΡΟΜΑ 

2. Θα  προσπαθήσουν να  ενεργοποιήσουν εκ νέου τομείς της οικονομικής 

δραστηριότητας  στους τομείς της καλλιτεχνίας και της χειροτεχνίας. 

 
 
Σκοπιμότητα: 
 

Ο πληθυσμός των ΡΟΜΑ είναι απ αυτούς που επλήγησαν περισσότερο στα χρόνια 

της οικονομικής κρίσης. Λόγω του ότι οι ΡΟΜΑ κατείχαν την κατώτερη βαθμίδα  

στην πυραμίδα των επαγγελμάτων (ανειδίκευτοι εργάτες,  συλλέκτες 

ανακυκλώσιμων κλπ), όταν πιέστηκαν από τα παραπάνω οικονομικά στρώματα που 

έχαναν τις δουλειές τους (ειδικευμένοι εργάτες που δούλευαν πια  σαν 

ανειδίκευτοι) οδηγήθηκαν στην απόλυτη οικονομική εξαθλίωση με αποτέλεσμα να 

οδηγηθούν  στην παραβατικότητα  για την εξασφάλιση των προς το ζην. 

Όμως οι Ρομά παραδοσιακά ήταν φύσεις καλλιτεχνικές, οργανοπαίχτες και 

τραγουδιστές (στη Βόρεια Ελλάδα ακόμα οι μουσικοί στις μπάντες με χάλκινα είναι 

Ρομά) ή χειροτέχνες. 

Η στροφή κάποιων νέων στα παραδοσιακά αυτά επαγγέλματα θα τονώσει την  

υπερηφάνεια τους για την καταγωγή  αλλά και θα  λειτουργήσει σαν καλό 

παράδειγμα  επαγγελματικών δραστηριοτήτων με αναγνωρισιμότητα και 

νομιμότητα. 
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Η οικονομική  υποστήριξη  της δράσης  με τη χρηματοδότηση  των αντίστοιχων 

εργαστηρίων και η  κάλυψη των εξόδων σε υλικά και δίδακτρα είναι απαραίτητη για 

την ενεργοποίηση της δράσης. 

 

 

 

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 85.000 (2015-2019) 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Νέα Δράση [1] ή Συνέχεια 
υφιστάμενης [2] 

[1]  
 

Μελέτη- Κοινωνική Έρευνα  

Νέα[1] ή Επικαιροποίηση [2] 
 

Καταπολέμηση διακρίσεων/ 
ρατσισμού 

Χ 

Παροχή γενικών κοινωνικών 
υπηρεσιών 

 
Στήριξη παιδιών προσχολικής 
ηλικίας 

 

Παροχή συνοδευτικών κοινωνικών 
υπηρεσιών για ένταξη στην αγορά 
εργασίας 

Χ 
Στήριξη παιδιών σχολικής 
ηλικίας 

 

Επισιτιστική αρωγή  
Παροχή υγειονομικής 
φροντίδας 

 

Υλική αρωγή  
Στήριξη πολιτιστικών ή/και 
αθλητικών δράσεων 

Χ 
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[6] ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΣΤΑΜΠΩΤΟΥ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  ΒΟΡΕΙΩΣ  ΤΟΥ  
ΟΙΚΙΣΜΟΥ  ΤΗΣ  ΠΑΧΗΣ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:        45.000,00 € με ΦΠΑ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ: 

 Το έργο  αναφέρεται  στην ανακατασκευή του δρόμου πού ξεκινά από την  είσοδο της  Πάχης,  

οδεύει ανατολικά  παράλληλα στο παραλιακό μέτωπο, περνά   βορείως  της πλατείας «Πάχης» που 

έχει αναπτυχθεί  σε επίπεδα έχοντας εξαιρετική  θέα στον Σαρωνικό  κόλπο, και μετά από όδευση 

500 μ. περίπου καταλήγει σε έναν κοινόχρηστο χώρο με την ονομασία «παλαιά δεξαμενή»  στους 

πρόποδες του ιστορικού  λόφου του Αγίου Γεωργίου.  Ο συγκεκριμένος δρόμος  είναι από τους 

ελάχιστους  δρόμους του οικισμού  της Πάχης  πέραν του παραλιακού, με πλάτος μεγαλύτερο των 

4,00 μ, είναι  πολύ βασικός για την εξυπηρέτηση των κατοίκων  ενώ λόγο της  μορφολογίας του 

εδάφους παρουσιάζει πολύ έντονες  κλίσεις. Τα τελευταία χρόνια  λόγω κακής  συντήρησης αφ’ ενός 

μεν και λόγω διαφόρων έργων που κατασκευάσθηκαν στην περιοχή  το οδόστρωμα  πού 

σημειωτέων  είναι  από σκυρόδεμα  έχει πλέον καταστραφεί,  ενώ η μεγάλη κλίση του δημιουργεί 

προβλήματα κυκλοφορίας λόγω ολισθηρότητας.  Έτσι κρίθηκε απαραίτητο, ο δρόμος να 

ανακατασκευασθεί με βελτίωση των κλίσεων του και επίστρωση  χυτού σταμπωτού σκυροδέματος 

για μεγάλη αντοχή με αντιολισθητική επιφάνεια,  και αισθητική ανάλογη του οικισμού και του 

φυσικού περιβάλλοντος  του πού είναι μοναδικό. 

 Το έργο δημοπρατήθηκε με την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού, ανάδοχος έχει αναδειχθεί 

ο Γρηγόριος Μυστακόπουλος εργολήπτης Δημοσίων Έργων, με έκπτωση 12%, ενώ η σύμβαση δεν 

έχει υπογραφεί λόγω οικονομικής αδυναμίας χρηματοδότησης από τον Δήμο. 

 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ:     Το έργο θεωρείται καθ’ όλα ώριμο. 
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[7] ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ 
ΟΔΟΥ 550Μ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΝΕΑΣ 

ΠΕΡΑΜΟΥ 
 

 

 

 

Συνοπτική περιγραφή-σκοπιμότητα 

 

Η μελέτη αφορά την κατασκευή τμήματος υπεραστικής οδού συνολικού μήκους 550 

μ., στη θέση «Λουτρόπυργος» Ν. Περάμου, Δήμου Μεγάρων.  

 

Σκοπός είναι η αποκατάσταση της συνέχειας της παράπλευρης  οδού της ΝΕΟΑΚ, 

που διακόπτετε στο σημείο αυτό.  

 

Η επίτευξη της πλήρους  λειτουργίας της οδού θα βοηθήσει στην από συμφόρηση της 

οδού 28
ης

 Οκτωβρίου στη Νέα Πέραμο  και θα περιορίσει την διαμπερή κυκλοφορία 

στον οικισμό. 

 

 

 

 

Προϋπολογισμός: 100.000 ευρώ 
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[8] ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ – ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ  
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:       600.000,00 € με ΦΠΑ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ:                                                                                                                                                                         

Κατά την ένταξη της περιοχής «Κουμίνδρι» σε σχέδιο πόλης προέκυψαν κοινόχρηστοι χώροι 

διάσπαρτοι σε όλη την περιοχή για την δημιουργία χώρων πρασίνου οι οποίοι πλέον 

ανήκουν ιδιοκτησιακά στην Δημοτική Ενότητα της Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων. 

Σκοπός  του έργου είναι να αποτελέσει η περιοχή πράσινο πνεύμονα με υψηλή και χαμηλή 

φύτευση η οποία θα συμβάλει στην ευρύτερη βιοκλιματική αναβάθμιση των όμορων 

οικιστικών περιοχών. Με την έννοια αυτή η προτεινόμενη αναβάθμιση πέρα από την 

ειδικότερη πρόθεση αναζωογόνησης του συγκεκριμένου οικιστικού τμήματος της πόλης στο 

οποίο  αντιστοιχεί σκοπό έχει να αποδώσει στην πόλη μια συνολική φυσιογνωμία σύμφωνα 

με τα κεντρικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων κοινωνιών  για 

περιβαλλοντική  και τοπική  αναβάθμιση. 

 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ:       

  Για το συγκεκριμένο έργο υπάρχει μελέτη, δεν απαιτείται περιβαλλοντική έγκριση, δεν 

υπάρχουν προβλήματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος και γενικά το έργο θεωρείται ώριμο. 
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[9]  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΙΣΟΠΕΔΟΥ  ΟΔΙΚΟΥ  ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΤΩΝ ΟΔΩΝ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – 

ΔΗΜΑΡΧΟΥ.Θ.ΤΣΕΚΕ  ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:       300.000,00 € με ΦΠΑ 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ:       

                                                                                                                                                                          

Στο  νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης των Μεγάρων στα όρια του παλαιού σχεδίου πόλεως 

συμβάλουν τρείς  βασικοί οδικοί άξονες της πόλης των Μεγάρων. Οι  δρόμοι αυτοί είναι, η 

οδός 28
ης

  Οκτωβρίου, η οδός Δημάρχου Θ. Τσεκέ και η οδός Βυζαντίου. Στη συμβολή των 

δρόμων αυτών  η κυκλοφορία πλέον καθίσταται πολύ επικίνδυνη αφού  με τις 

διαμορφωμένες σήμερα κυκλοφοριακές συνθήκες  μεγάλος αριθμός οχημάτων κινείται στο 

σημείο αυτό που οδηγεί στην έξοδο  από την πόλη, προς την  Αθήνα, την Κόρινθο, την Νέα 

Πέραμο κλπ. Παράλληλα  κατά περίπτωση  παρουσιάζει και μεγάλη κίνηση πεζών  αφού σε 

μικρή απόσταση από εκεί βρίσκεται το δημοτικό γήπεδο του «Βύζαντα» αλλά και η λαϊκή  

αγορά. Υπάρχει επίσης και μεγάλη κίνηση από μαθητές και γονείς αφού πολύ κοντά 

λειτουργεί το 3
ο
  Γυμνάσιο Μεγάρων.  Για να αντιμετωπιστεί  το  πρόβλημα αυτό απαιτείται  

η κατασκευή ισόπεδου κυκλοφοριακού κόμβου με όλα τα συμπληρωματικά  έργα που 

απαιτούνται  όπως νησίδες, πεζοδρόμια, σηματοδότηση, οριζόντια σήμανση κλπ. 

 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ:           

Δεν υπάρχει μελέτη η οποία όταν απαιτηθεί θα συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του 

Δήμου. 
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[10] ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕΓΑΡΩΝ 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:     700.000,00 € με ΦΠΑ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ:                                                                                                                                                                                        

Στην  περιοχή των Μεγάρων κατά την κατασκευή της Νέας Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου 

–Πατρών κατασκευάστηκε νέο τμήμα της ΠΕΟΑΚ η οποία εξέτρεψε την κυκλοφορία  των 

οχημάτων από την πόλη των Μεγάρων. Το παλαιό τμήμα  της Π.Ε.Ο.Α.Κ. όντας ενταγμένο 

στο σχέδιο πόλεως ανέπτυξε  δραστηριότητες εμπορικού δρόμου. Κατά μήκος του 

κατασκευάστηκαν εμπορικά καταστήματα καφέ, σούπερ μάρκετ, ενώ ο Δήμος κατασκεύασε 

και Γηροκομείο. Ο δρόμος αυτός σήμερα στερείται όλων των βασικών υποδομών αφού ούτε 

πεζοδρόμια είναι κατασκευασμένα κατά μήκος του, ο φωτισμός του είναι ανεπαρκής και το 

ίδιο το οδόστρωμα είναι σε κακή κατάσταση. Σκοπός της κατασκευής του ανωτέρω έργου 

είναι η κατασκευή μεγάλων πεζοδρομίων, η τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων 

για την προστασία των πεζών, η φύτευση, η κατασκευή διαβάσεων πεζών και ο φωτισμός 

του, έτσι ώστε να αναδειχθούν οι εμπορικές δραστηριότητες του δρόμου και να 

αναβαθμιστεί η ασφάλεια αυτού, αφού χρησιμοποιείται από τους οδηγούς κατά κόρον και 

ως περιφερειακός δρόμος της πόλης.  

 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ:         

Δεν υπάρχει μελέτη η οποία όταν απαιτηθεί θα συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του 

Δήμου. Για την κατασκευή του έργου θα χρειαστεί άδεια από την Περιφέρεια.  
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[11] ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ ΜΕ 
ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 

ΜΑΘΗΤΩΝ, ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:      700.000,00 € με ΦΠΑ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ:                                                                                                                                                                                            

Η 28
ης

 Οκτωβρίου στην Νέα Πέραμο είναι τμήμα της Π.Ε.Ο.Α.Κ. η οποία διέρχεται μέσα στην 

Νέα Πέραμο και έχει ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως. Είναι ο δρόμος όπου έχουν αναπτυχθεί 

όλες οι εμπορικές δραστηριότητες της πόλης αφού κατά μήκος του βρίσκονται εμπορικά 

καταστήματα, καταστήματα εστίασης, αναψυχής, σούπερ μάρκετ, υπηρεσίες. Στο ανατολικό 

και δυτικό άκρο της πόλης, πολύ κοντά στην οδό 28
η
 Οκτωβρίου, έχουν κατασκευαστεί 

σχολικά συγκροτήματα (Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσιο, Λύκειο) και η διέλευση των μαθητών 

είναι καθημερινή και σε όλες τις ώρες. Η πρόσβαση στην παραλιακή ζώνη και το λιμάνι από 

τους κατοίκους της πόλης και τους επισκέπτες, γίνεται αποκλειστικά διασχίζοντας κάθετα 

τον δρόμο αυτόν προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε χώρους άθλησης και αναψυχής που 

ως επί το πλείστον βρίσκονται ανεπτυγμένοι στην παραλιακή ζώνη της πόλης. Σκοπός της 

κατασκευής του ανωτέρω έργου είναι η κατασκευή μεγάλων πεζοδρομίων, η τοποθέτηση 

προστατευτικών κιγκλιδωμάτων για την προστασία των πεζών, η φύτευση, η κατασκευή 

διαβάσεων πεζών και ο φωτισμός του, έτσι ώστε να αναδειχθούν οι εμπορικές 

δραστηριότητες του δρόμου και να αναβαθμιστεί η ασφάλεια αυτού, αφού η οδός 28
ης

 

Οκτωβρίου είναι ο κεντρικότερος δρόμος της Νέας Περάμου, δέχεται μεγάλο αριθμό 

αυτοκινήτων και λόγω μη ύπαρξης πεζοδρομίων σε όλο το μήκος του, εγκυμονεί κινδύνους 

για τους διερχόμενους πεζούς. 

 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ:     Δεν υπάρχει μελέτη η οποία όταν απαιτηθεί θα συνταχθεί από την τεχνική 

υπηρεσία του Δήμου. Για την κατασκευή του έργου θα χρειαστεί άδεια από την Περιφέρεια.  
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[12] Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης 
φροντίδας στο Ο.Τ. 420 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αφορά την κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού 1468 m2 και 108 θέσεων, βιοκλιματικού. 

 

 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

Όλες οι Μελέτες, οι Αδειοδοτήσεις και τα Τεύχη Δημοπράτησης. Η ανέγερση θα γίνει σε ιδιόκτητο 

οικόπεδο του Δήμου στο Ο.Τ. 420 

 

 

Προϋπολογισμός 

2.870.000,00 
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[13] ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

 

Το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Γκοριτσάς απευθύνεται κυρίως σε παλιννοστούντες 
ομογενείς που διαβιούν στη συγκεκριμένη περιοχή του Ασπροπύργου με σκοπό την 
κάλυψη βασικών επισιτιστικών/ υλικών αναγκών και την αρωγή προς άρση του 
κοινωνικού αποκλεισμού τους. 
 
Ειδικότερα, οι προσφερόμενες υπηρεσίες του Κέντρου είναι: 
 

1. Επισιτιστική αρωγή- κοινωνικό μαγειρείο 
2. Υλική αρωγή 
3. Στήριξη μοναχικών ηλικιωμένων- διαμεσολάβηση σε δημόσιες υπηρεσίες, 

υγειονομικούς και προνοιακούς φορείς 
4. Δράσεις ψυχαγωγίας 
5. Δράσεις πολιτιστικές 
6. Στήριξη νέων οικογενειών 
7. Στήριξη νεολαίας με προγράμματα δια βίου μάθησης, πολιτιστικών δράσεων 

κ.ά. 
 

 

Οι κοινωνικές δομές που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑΝΑΔ για την αντιμετώπιση 

της φτώχειας είναι ανεπαρκείς σε σχέση με το εύρος και την ένταση των 

επισιτιστικών και υλικών αναγκών του πληθυσμού του Ασπρόπυργου. Επίσης, η 

χωροταξική τους ανάπτυξη αφήνει εκτός πεδίου κάλυψης περιοχές, όπως η Γκοριτσά. 

 

Ο πληθυσμός παλιννοστούντων στην Γκοριτσά ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας 

ή/και κοινωνικού αποκλεισμού με σοβαρές αρνητικές συνέπειες στη ψυχική υγεία 

μελών του πληθυσμού και την ανάπτυξη παραβατικών συμπεριφορών από νεώτερα 

μέλη της κοινότητάς τους. 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Νέα Δράση [1] ή Συνέχεια 

υφιστάμενης [2] 
[1]  

 

Μελέτη- Κοινωνική Έρευνα  

Νέα[1] ή Επικαιροποίηση [2]  
 

Καταπολέμηση διακρίσεων/ 

ρατσισμού 
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Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 250.000 ευρώ  

(κάλυψη λειτουργικών εξόδων, μισθοδοσίας απασχολούμενου προσωπικού και 

παρεχόμενης αρωγής για 12 μήνες) 

Παροχή γενικών κοινωνικών υπηρεσιών Χ 
Στήριξη παιδιών προσχολικής 

ηλικίας 

 

Παροχή συνοδευτικών κοινωνικών 

υπηρεσιών για ένταξη στην αγορά 

εργασίας 

Χ 
Στήριξη παιδιών σχολικής 

ηλικίας 

 

Επισιτιστική αρωγή Χ 
Παροχή υγειονομικής 

φροντίδας 

 

Υλική αρωγή Χ 
Στήριξη πολιτιστικών ή/και 

αθλητικών δράσεων 

Χ 
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 [14] ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ.54 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Πρόκειται για μελέτη ανέγερσης Βρεφονηπιακού Σταθμού 

Ολοκληρωμένης Φροντίδας , σε οικόπεδο της Δημοτικής 

Κοινότητας Ζεφυρίου στο Ο.Τ 54 . 

Τo οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί το εν λόγω κτίριο 

έχει εμβαδόν 982,85 m
2
 και βρίσκεται επί των οδών 

Σουλίου βόρεια και Μπουμπουλίνας δυτικά, ενώ 

ανατολικά και νότια συνορεύει με οικόπεδα άλλων 

ιδιοκτησιών. 

Η μελέτη του κτιρίου θα εκπονηθεί σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές καταλληλότητας και τους όρους  δόμησης 

της περιοχής και θα υπολογιστεί για δυναμικότητα 

φιλοξενίας του βρεφονηπιακού σταθμού με 32 νήπια και 

12 βρέφη. 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΣΗ / 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

 

Ο Δήμος Φυλής και ειδικά η Πολεοδομική Ενότητα 

Ζεφυρίου δέχεται μεγάλες πιέσεις παροχής βρεφονηπιακής 

εξυπηρέτησης, τόσο λόγω της ιδιαίτερης κοινωνικής 

σύνθεσης του πληθυσμού της, αλλά κυρίως λόγω των 

τεραστίων αναγκών που προέκυψαν από την οικονομική 

κρίση και την αύξηση  της ανεργίας. Οι Δημότες του 

Ζεφυρίου που κατά βάση είναι φτωχά οικονομικά 

στρώματα, έχουν πλέον μετά τη κρίση μεγάλη ανάγκη 

δημοτικής υποστήριξης για την ημερήσια απασχόληση 

των βρεφών και των νηπίων. 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

 

Για το έργο έχει εκπονηθεί η μελέτη. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ  

 

2.500.000,00 € 
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[15] ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ.116Α  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΦΥΛΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Πρόκειται για μελέτη ανέγερσης Βρεφονηπιακού Σταθμού 

Ολοκληρωμένης Φροντίδας , σε οικόπεδο της Δημοτικής 

Ενότητας Φυλής  Ο.Τ Κ.Χ 116
Α
. 

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός θα ανεγερθεί σε οικόπεδο 

εμβαδού 1.279,34 m
2
 το οποίο βρίσκεται μεταξύ των οδών 

Ανθέων, Ευόσμου και Αζαλέας στο Ο.Τ Κ.Χ 116Α της 

Δημοτικής Ενότητας Φυλής. 

Η μελέτη του κτιρίου θα εκπονηθεί σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές καταλληλότητας και τους όρους  δόμησης 

της περιοχής και θα υπολογιστεί για δυναμικότητα 

φιλοξενίας του βρεφονηπιακού σταθμού με 80 νήπια και 

20 βρέφη. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΣΗ / 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

 

Ο Δήμος Φυλής και ειδικά η Δημοτική Ενότητα Φυλής 

δέχεται μεγάλες πιέσεις παροχής βρεφονηπιακής 

εξυπηρέτησης, λόγω των τεραστίων αναγκών που 

προέκυψαν από την οικονομική κρίση και την αύξηση της 

ανεργίας. Οι Δημότες που κατά βάση είναι φτωχά 

οικονομικά στρώματα, έχουν πλέον μετά τη κρίση μεγάλη 

ανάγκη δημοτικής υποστήριξης για την ημερήσια 

απασχόληση των βρεφών και των νηπίων. 

 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

 

Για το έργο έχει εκπονηθεί η μελέτη. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ  

 

3.500.000,00 € 
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 [16] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ 
ΦΥΛΗΣ) 

 

Συνοπτική περιγραφή του έργου: 

Σε υπάρχον δημοτικό κτίριο του Δήμου Φυλής, το οποίο βρίσκεται αχρησιμοποίητο 

και χωρίς καμία δημόσια χρήση στην Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου, πλησίον του 

Αστυνομικού Τμήματος Ζεφυρίου, η μετατροπή του ουσιαστικά σε εκπαιδευτικό – 

πολιτιστικό κέντρο. 

 

Κύριοι στόχοι: 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης & παράλληλα επένδυση στην εκπαίδευση και την 

δια βίου μάθηση. Παράλληλα ενίσχυση του πολιτιστικής ταυτότητας των 

πληθυσμιακών ομάδων που βρίσκονται στο περιθώριο. 

 

Βασική υποδομή: 

Το κτίριο ανήκει στο Δήμο Φυλής, το οποίο καλύπτει τη βασική κτιριακή υποδομή, 

οπότε με ιδίους πόρους του Δήμου καλύπτεται ένα σημαντικό κόστος του έργου. 

 

Ανάγκες επένδυσης: 

 Ουσιαστική διαμόρφωση του χώρου για να μπορεί να ανταποκριθεί στα 

προαπαιτούμενα λειτουργικότητας του κτιρίου.  

 Αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την βελτίωση της πρόσβασης σε 

τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών. 

 Έπιπλα, εξοπλισμός αιθουσών με τα ελάχιστα απαιτούμενα μέσα  

Η αναγκαιότητα  

Η έλλειψη ουσιαστικού χώρου έκφρασης και δημιουργίας των περιθωριακών ομάδων 

– χωρίς ταυτόχρονα ο χώρος αυτός να προκαλεί το αίσθημα περαιτέρω 

περιθωριοποίησής τους. Επίσης το έλλειμμα στέγασης και δημιουργίας σταθερού 

σημείου επαφής για τον πολιτισμό των ρομά. Τέλος, τα μεγάλα ποσοστά 

αναλφαβητισμού σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες. 

Αναλυτική περιγραφή  

Ο χώρος αυτός, ο οποίος ουσιαστικά βρίσκεται στην καρδιά διαμονής της 

πλειοψηφίας της κοινότητας των ρομά, που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα 

Ζεφυρίου θα μπορεί να προσφέρει τις εξής δυνατότητες: 

Α. Χώρο στέγασης και σημείο αναφοράς των συλλόγων των ρομά ή των ενώσεων 

των μεταναστών της περιοχής, οπότε και σημείο πολιτιστικής συνάντησης 

Β. Χώρο φιλοξενίας των εκάστοτε ευρωπαϊκών προγραμμάτων που απευθύνονται 

στις ομάδες αυτές (πχ. Κέντρα στήριξης ρομά, εκπαίδευση ρομά από το 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, κέντρο στήριξης γυναικών ρομά κλπ.) 

Γ. Δημιουργία μόνιμης αίθουσας εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας από εθελοντές 

που ήδη δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Παράλληλα, ενεργοποίηση στο κτίριο 

αυτό του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Φυλής σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Παιδείας. 

Δ. Δημιουργία ειδικής αίθουσας πληροφορικής, όπου θα δίνονται από εθελοντές οι 

πρώτες γνώσεις προς τις ομάδες αυτές στις νέες τεχνολογίες, ενώ θα υπάρχει και η 
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δυνατότητα της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας με ειδικά προγράμματα που έχει 

αναπτύξει το Υπουργείο Παιδείας. 

Ε. Δημιουργία ειδικής αποκεντρωμένης υπηρεσίας της Κοινωνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου που θα αφορά θέματα Ρομά (Τοπικό Δημοτικό Παντοπωλείο, Ενημέρωση για 

θέματα υγείας, Υπηρεσία συγκέντρωσης δικαιολογητικών για βιβλιάρια απορίας 

κλπ.) 

Αποτελέσματα της Δράσης 

 Αίσθημα των περιθωριοποιημένων ομάδων ότι η τοπική αυτοδιοίκηση 

ενδιαφέρεται και κάνει δράσεις προς αυτές 

 Μείωση του αναλφαβητισμού  

 Δημιουργία αποκεντρωμένων υπηρεσιών που θα βρίσκονται κοντά στον 

πολίτη 

 Νέες τεχνολογίες στα χέρια του δημότη 

 Πολιτιστικό κέντρο – σημείο αναφοράς 

 

Οικονομικό κόστος (51.500 ευρώ) 

 Διαμόρφωση / Ανακαίνιση χώρων κτιρίου : 25.000 ευρώ 

 Δημιουργία – εξοπλισμός αίθουσας πληροφορικής: 7.000 ευρώ 

 Προμήθεια προγραμμάτων εκπαίδευσης / διαμόρφωση αίθουσας εκμάθησης 

ελληνικών: 10.000 ευρώ 

 Ανάγκες εξοπλισμού πολιτιστικού κέντρου: 5.000 ευρώ 

 Λοιπός εξοπλισμός : 3.000 ευρώ  

 Ανάγκες δημοσιότητας (πινακίδες, φυλλάδια κλπ.) : 1.500 ευρώ 
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[17]  Συντήρηση οδών Δήμου Φυλής 

   
 
 
Α.Φυσικό Αντικείμενο 

Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση και βελτίωση των 
συνθηκών κυκλοφορίας  στις παρακάτω οδούς του Δήμου Φυλής.  
Παρεμβάσεις θα γίνουν στις οδούς :     
α)ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ: 1) Μπουμπουλίνας ( από 
Αχαρνών έως Αντύπα), 2) Κλάρα (από Αχαρνών έως Αντύπα),  3) Πλουμπίδη   
(από     Αχαρνών έως Αντύπα ),  4) Κερκύρας ( από Ναβαρίνου έως Ρ. 
Φεραίου),  5) Μακρυγιάννη, 6) Παπαναστασίου (από Φιλικής Εταιρείας έως 
Ανεξαρτησίας),  7) Ηρακλείου, 8)  Ναβαρίνου (από 28ης Οκτωβρίου),  9) 
Κνωσού (από Ρ. Φεραίου έως Παπαναστασίου), 10) Γορτυνίας (από 28ης 
Οκτωβρίου έως αδιέξοδο),  11) Θεσπρωτίας ( από Μακαρίου έως 
Καζαντζάκη),  12) Κάλβου ( από Βύρωνος έως Ανεξαρτησίας), 13) Στουρνάρα 
( από Σολωμού έως Ανεξαρτησίας), 14) Ολυμπιάδος ( από Σολωμού έως 
Βύρωνος), 15) Σολωμού ( από Παπανικολή έως Ολυμπιάδος) και 16) Κύπρου 
( από 28ης Οκτωβρίου έως Σ. Πέτρουλα. 
β) ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ : 1)  Αγίας Κυριακής,   2)  Άγγελου 
Κότζια (από Ρ. Φεραίου έως Η. Λογοθετίδη ),  3) Η. Λογοθετίδη (από Άγγ. 
Κότζια έως τέλος), 4) Κοιμήσεως  Θεοτόκου (από Επαναστάσεως έως 
Λ.Φυλής ), 5) Κολοκοτρώνη,  6) Σουλίου ( από Αγίας Παρασκευής έως…), 7) 
Δ. Μυράτ, 8) Ο. Μακρή, 9) Α. Μινωτή, 10) Ο. Ελύτη, και 11) Βουλγαροκτόνου 
γ) ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ : 1) Λέοντος Σγουρού ( από 
Καζαντζάκη έως Λομβαρδού), 2) Πραξιτέλους, 3) Επαμεινώνδα, 4) Ρόδου, 5) 
Τήνου  ( από Αιγαίου Πελάγους έως Δωδεκανήσου), 6) Γυάρου ( από Τήνου 
έως Άνδρου ), 7) Πελοποννήσου, 8) Ταινάρου, 9) Ψηλορείτη (από Κρητικού 
Πελάγους έως Αρκαδίου), 10) Σούδας, 11) Κανδάνου, 12) Δικταίου  Άνδρου ( 
από Κρητικού Πελάγους έως  Σαμαριάς ), 13) Σαμαριάς (από Δικταίου Άνδρου 
έως Ψηλορείτη ), 14) Εγγονόπουλου ( από Σκαλκώτα έως Παρθένη ), 15) 
Μπουζιάνου Γ., 16) Πετρίδη, 17)  Καλομοίρη (από Σκαλκώτα έως 
διαπλάτυνση ), 18 ) Μάνου Λοΐζου, 19) Μάνου Κατράκη, 20) Σοφίας Βέμπω , 
21) Λικινίου (από Προποντίδας έως . Κων/νου),      22) Αλ. Κομνηνού( από 
Προποντίδας έως Λ. Φυλής), 23) Κασσιανής ( από Προποντίδας έως Λ. 
Φυλής, 24)Αγίου Ιωάννου     (από Προποντίδας έως Λ. Φυλής), 25) 
Ορθοδοξίας ( από Αγ. Ειρήνης έως Αγ. Ιωάννου), 26) Ευαγγελιστρίας  (από 
Προποντίδας έως Λ. Φυλής) και  27)Ειρήνης Αθηναίας ( από Δ. Ακρίτα έως 
Ζηλωτών)   . 
 

 
 
 
Β. Σκοπιμότητα 
Η σκοπιμότητα του ανωτέρω έργου αφορά την συντήρηση ασφαλτικών 
τμημάτων που έχουν υποστεί φθορά κυρίως από τις πλημμύρες στις 24 
Οκτωβρίου του 2014 και την ανακαίνιση αυτών με την κατασκευή νέων 
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ασφαλτοταπήτων. Ένα μεγάλο μέρος των οδών που πρόκειται να 
συντηρηθούν βρίσκεται σε περιοχές που κατοικούνται από ΡΟΜΑ. 
 
 
 
 

Γ. Προϋπολογισμός  
Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης κατασκευής του έργου ανέρχεται στο ποσό 
των 811.382.11 €, ενώ η συνολική δαπάνη των εργασιών 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ είναι 998.000,00 €. 
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[18]  Ενοποίηση και ανάδειξη της αρχαίας διαδρομής Ιεράς 
οδού και σύνδεση με τον αρχαιολογικό  χώρο Ελευσίνας 

 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

2.396.000,00 € 

Με Φ.Π.Α 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

 

‘’Η Ιερά οδός ήταν η κυριότερη οδός της αρχαιότητας και 

οδηγούσε από την Αθήνα στην Ελευσίνα. Επειδή οι 

Αρχαιολογικοί χώροι θεωρούνται ως ενεργοί τόποι της 

πόλης όχι μόνο για επίσκεψη αλλά ως ζωντανοί χώροι 

αναφοράς στη συλλογική μνήμη των κατοίκων και στην 

καθημερινότητα τους, είναι καθοριστικό ο αρχαιολογικός 

χώρος να μην εξαιρείται από την σημερινή πόλη αλλά 

αντίθετα να αποτελεί ένα ιδιόμορφο, ιδιαίτερο τμήμα 

αυτής’’ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

 

‘’Η ενοποίηση νοείται ως δημιουργία μιας ζώνης στην οποία 

θα αποκατασταθεί όσο το δυνατόν περισσότερο, η φυσική 

συνέχεια της Ιεράς οδού προς τον Αρχαιολογικό χώρο. Η 

φυσική συνέχεια θα επιτευχθεί : 

Α) εργασίες αποξήλωσης της υφισταμένης πλακόστρωσης, 

εγκαταστάσεων και στοιχείων υφιστάμενου αστικού 

εξοπλισμού. 

Β) Νέα διευθέτηση του χώρου, νέα δαπεδόστρωση και με 

νέα στοιχεία εξοπλισμού, φωτιστικών και φύτευσης.  

Όλα τα παραπάνω θα είναι σύμφωνα με την 208/11 

απόφαση Δ. Συμβουλίου έγκριση της οριστικής μελέτης της 

από 1862/27-1-06 ‘’Προκήρυξη Πανελληνίου 

Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού’’   

 

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

‘’Πλήρης φάκελος της μελέτης ο οποίος επεστράφη από τον 

ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ Α.Ε. 
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[19]  Αποκατάσταση – ανακατασκευή των οδών Ζαφείρη 
Καλαθά του Δήμου Ελευσίνας 

 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

  1.000.000,00 € 

 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

 

‘’Η οδός Ζαφείρη Καλαθά αποτελεί την σύνδεση της 

Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου με τον Κόμβο Κυπραίου 

– Γεννηματά προς Μαγούλα και Αττική οδό. Η σημερινή 

κατάσταση απαιτεί άμεση συντήρηση με τμήματα 

ανακατασκευής’’ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

 

 ‘’Η παραπάνω οδός συντηρείται κατά διαστήματα’’ 

 

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

‘’Εν αναμονή της έγκρισης του έργου’’ 
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[20]  Μελέτη για την Κατασκευή νέου Βιοκλιματικού 
Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 386, περιοχή Αεροδρομίου, 

του Δήμου Ελευσίνας 
 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

         - 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

 

‘’Γενικά η δημιουργία των Βρεφονηπιακών σταθμών 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες αγωγής και φροντίδας των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας, που προκύπτει από 

πρακτικούς λόγους, την αύξηση των εργαζομένων μητέρων 

και την άνοδο του κόστους ζωής’’ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

 

 ‘’Ο παραπάνω Βρεφονηπιακός Σταθμός θα κατασκευασθεί 

σε ιδιόκτητο οικόπεδο του Δήμου, εμβαδού : 2712,02τμ. και 

σ.δ = 04, στη περιοχή Αεροδρομίου με πληθυσμό περίπου 

10.000 ατόμων που θα εξυπηρετεί και τις παράπλευρες 

περιοχές της Κάτω Ελευσίνας και Αγριελαιας.  

 

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

       - 
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[21] Μελέτη κατασκευής αγωγών όμβριων υδάτων Κάτω 
Ελευσίνας 

 

 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

600.000,00 € 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

 

‘’Η πόλη της Ελευσίνας και γενικά η λεκάνη είναι πεδινή με 

μικρή κλίση προς την θάλασσα κυρίως προς  Νότο 

(θάλασσα) της τάξεως του 0,5%. 

Ταυτόχρονα η περιοχή διασχίζεται εγκάρσια από δυο 

μεγάλες συγκοινωνιακές αρτηρίες, την Εθνική οδό Αθηνών 

– Κορίνθου και την αντίστοιχη Σιδηροδρομική Γραμμή. Ο 

μοναδικός συλλεκτήρας κατασκευάσθηκε για την προστασία 

της Σιδηροδρομικής Γραμμής (Σ9) επί της οδού Σόλωνος. 

Το αιτούμενο συγκεκριμένο έργο αφορά δίκτυο συνολικού 

μήκους 8,2km και πέντε κεντρικούς συλλεκτήρες οι οποίοι 

θα εκβάλλουν στην θάλασσα, απαραίτητο κατά 

προτεραιότητα για την ολοκλήρωση της αντιπλημμυρικής 

προστασίας της Ελευσίνας’’ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

 

‘’Προμελέτη δικτύου αποχέτευσης όμβριων Δήμου 

Ελευσίνας’’ η οποία εκπονήθηκε το 2001 ως τμήμα της 

μελέτης ‘’Αποχέτευση Όμβριων και Ακαθάρτων Δυτικού 

Τομέα Θριασίου Πεδίου’’ από την ΕΥΔΑΠ. 

 

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Όπως παραπάνω 
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[22]  Μελέτη αποπεράτωσης του Β’ δικτύου αποχέτευσης 
λυμάτων της Κάτω Ελευσίνας 

 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

 

‘’Η κατασκευή του Β’ δικτύου αποχέτευσης λυμάτων της 

Κάτω Ελευσίνας δεν έχει ολοκληρωθεί από το ύψος της 

οδού Κοντούλη και δυτικά προς τον αρχαιολογικό χώρο και 

νότια προς την οδό Κανελλοπούλου. Θεωρείται αναγκαία η 

ολοκλήρωση του έργου διότι αποτελεί μείζον πρόβλημα 

στην περιοχή λόγω του κορεσμού των υφισταμένων 

βόθρων’’ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

 

‘’Η κατασκευή του άρχισε το 2008 και τελείωσε το 2014 

εκτός του αναφερόμενου τμήματος για τους λόγους :  

Α) Καθυστέρηση του έργου λόγω αλλαγής Αναδόχου 

Β) Μορφολογία εδάφους (υψηλή στάθμη υδροφόρου 

ορίζοντα) 

Γ) Αρχαιολογικά ευρήματα με συνέπεια της μεγάλης 

καθυστέρησης’’ 

 

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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[23] ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 

 
 

Ι. Στόχος   του προγράμματος 
 

Στο πλαίσιο μιας αποτελεσματικής κοινωνικής πολιτικής  στην περιοχή της 

Ελευσίνας κι εξαιτίας της πολυπολιτισμικής σύνθεσης του πληθυσμού της πόλης, 

κρίνεται σκόπιμη η υλοποίηση ενός προγράμματος κοινωνικής παρέμβασης με σκοπό 

την καταπολέμηση του αποκλεισμού και την άμβλυνση πολιτισμικών ή άλλων 

διαφορών. Από προηγούμενες παρεμβάσεις στην περιοχή έχει αποδειχθεί η 

αποτελεσματική επίδραση που ασκεί η καλλιτεχνική έκφραση στη διαμόρφωση 

διαλλακτικών στάσεων και στην καλλιέργεια του σεβασμού στον «άλλον». Για το 

λόγο αυτό προτείνουμε την υλοποίηση ενός διαπολιτισμικού προγράμματος 

δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ενηλίκων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 

(άνεργους, Έλληνες Μουσουλμάνους, μετανάστες,  κ.α) με  στόχο: 

 

- Να προσφέρει ευκαιρίες έκφρασης και μάθησης σε παιδιά από ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες, ώστε να ανακτήσουν την αυτό-εκτίμησή τους και να 

αναπτύξουν γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες που θα τους είναι χρήσιμες 

στην ένταξή τους στη σχολική και κοινωνική πραγματικότητα, 

- Να ενθαρρύνει τα παιδιά και τους ενήλικες να αναπτύξουν τις πολλαπλές 

πτυχές της προσωπικότητάς τους, να ανταλλάξουν εμπειρίες και γνώσεις με 

φίλους της ίδιας ή και διαφορετικής ηλικίας και να μάθουν να συνεργάζονται 

αρμονικά για την επίτευξη κάποιου σκοπού, 

- Να δημιουργήσει ευκαιρίες όπου δημότες διαφορετικής εθνικής, κοινωνικής ή 

πολιτισμικής προέλευσης και θρησκευτικής ή πολιτικής πεποίθησης θα 

μπορούν να γνωριστούν καλύτερα, να αναπτύξουν φιλικές σχέσεις και να 

συνεργαστούν ώστε να συμβάλουν στην  πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης και 

στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού της, 

- Να διασφαλίσει την εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών για ελεύθερη 

έκφραση και συμμετοχή στον πολιτισμό, όπως αυτά περιγράφονται στα 

σχετικά άρθρα της Διεθνούς Συνθήκης του Ο.Η.Ε για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού.  

- Να δώσει στους γονείς τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν ελεύθερο χρόνο, 

ώστε να μπορέσουν να καλύψουν προσωπικές, οικογενειακές ή κοινωνικές 

ανάγκες 

- Να προσφέρει σίτιση σε παιδιά οικογενειών με οικογενειακό εισόδημα κάτω 

από το όριο της φτώχειας 

- Να προσφέρει ψυχολογική στήριξη μέσω της καλλιτεχνικής έκφρασης στους 

ενήλικες που έχουν πληγεί από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες. 
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ΙΙ. Μέθοδος 
 
Το προτεινόμενο πρόγραμμα βασίζεται στην  καινοτόμο προσέγγιση της 
καταπολέμησης των προκαταλήψεων και διακρίσεων μέσα από την 
καλλιτεχνική έκφραση. Η μέθοδος αυτή έχει αποδειχθεί ότι έχει πολύ θετικά 
αποτελέσματα στην καταπολέμηση των μεροληπτικών στάσεων και στην 
καλλιέργεια του σεβασμού της ποικιλότητας, δεδομένου ότι η τέχνη 
απευθύνεται σε βαθύτερα στρώματα της προσωπικότητας του ατόμου στα 
οποία ακριβώς εδράζουν συναισθήματα όπως η ξενοφοβία και η αδιαλλαξία.  
 
 
ΙΙΙ Δραστηριότητες 
 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:  
 

1. Λειτουργία καλλιτεχνικών εργαστηρίων με τα ακόλουθα αντικείμενα:  
 

-Ζωγραφική 
-Γλυπτική 
-Θεατρικό παιχνίδι 
-Μουσικοκινητικά παιχνίδια 
-Παραμύθι 
-Οπτικοακουστικά παιχνίδια (κινηματογράφος-βίντεοκλιπ) 

- Χρήση κομπιούτερ για εικαστική έκφραση 

 

2. Λειτουργία εργαστηρίου μαγειρικής στο πλαίσιο του οποίου τα παιδιά 

μαθαίνουν να ετοιμάζουν μόνα τους ένα ημερήσιο γεύμα, ώστε να 

διασφαλίζουν ένα μέρος από την απαραίτητη γι αυτά υγιεινή διατροφή, χωρίς 

να στιγματίζονται, και παράλληλα να εξασκούνται στην ενεργή συμμετοχή 

και στην αυτό-οργάνωση. 

 

Τα εργαστήρια θα απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών και θα μπορούν να 

εξυπηρετηθούν συνολικά 100-120  παιδιά. 

 

3. Λειτουργία καλλιτεχνικού εργαστηρίου για γονείς, ώστε να παρέχεται 

ψυχολογική στήριξη μέσα από την τέχνη  στις οικογένειες που έχουν πληγεί 

από την οικονομική εξαθλίωση.  

Θα μπορούν να εξυπηρετηθούν 30-40  γονείς. 

 

 

 ΙV Διάρκεια 

 

Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 1 έτος .  

Η φάση της προετοιμασίας, ενημέρωσης του πληθυσμού, σχεδιασμού του αναλυτικού 

προγράμματος των εργαστηρίων θα διαρκέσει  2 μήνες και η λειτουργία των 

εργαστηρίων 10 μήνες.  

 

V Προσωπικό 

 

Το πρόγραμμα θα υλοποιείται από εμψυχωτές (εκπαιδευτικούς και  καλλιτέχνες). Σε 

κάθε ομάδα θα αναλογεί ένας εκπαιδευτικός- καλλιτέχνης ανά δεκαπέντε παιδιά και 

ένας εμψυχωτής ανά 20 γονείς. Το πρόγραμμα θα συντονίζουν δύο άτομα: 

ένας παιδαγωγός σε επιστημονικό επίπεδο 
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και ένας διοικητικός συντονιστής    

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 
    

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ  

Αμοιβές εμψυχωτών για 
τα καλλιτεχνικά 
εργαστήρια για παιδιά 
και γονείς και τα 
εργαστήρια  μαγειρικής 

12 μήνες (10 μήνες συν 
δώρα/επιδόματα)Χ 4 άτομα 
μερικής απασχόλησης  
X650 Euro 
(συμπεριλαμβανομένης 
κοινωνικής ασφάλισης) 

31.200,00    

Επιστημονικός 
συντονισμός 

14 μήνες Χ 1000 Ευρώ/μηνα 14.000,00    

Διοικητικός συντονισμός 14 μήνες Χ 1000 Ευρώ/μηνα 14.000,00    

Αναλώσιμα Υλικά για τα 
καλλιτεχνικά εργαστήρια   

10 μήνες Χ300 Ευρώ/μηνα 3.000,00    

Υλικά Διατροφής 10  μήνες Χ 1200 Ευρώ/μηνα 12.000,00    

Καθαρισμός του χώρου 
των εργαστηρίων 

12 μήνες (10 μήνες συν 
δώρα/επιδόματα) Χ 1 άτομο Χ 
600 Ευρώ/μήνα 

7.200,00    

Δημιουργία και 
εκτύπωση 
ενημερωτικού-υλικού 

 1.000,00  

    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

 82.400  
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[32] ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Πρόκειται για την προκήρυξη μελέτης και κατόπιν κατασκευής του έργου του Νέου 

Βιοκλιματικού Διοικητηρίου που θα στεγάσει τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής 

Ενότητας Δυτικής Αττικής στην Ελευσίνα. Το οικόπεδο που πρόκειται να ανεγερθεί 

το κτίριο έχει παραχωρηθεί από την Εταιρεία ¨ΤΙΤΑΝ¨ στην Περιφερειακή Ενότητα 

για αυτό το σκοπό. Η συνολική έκταση του οικοπέδου είναι 11.326,00 τ.μ. ενώ η 

επιφάνεια του κτιρίου υπολογίζεται, μετά από την σύνταξη κτιριολογικού 

προγράμματος, σε 5.961,00 τ.μ. ανωδομή  και 2.980,80 τ.μ. υπόγειο. Το κτίριο 

πρόκειται να στεγάσει όλες τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας μετά και το 

τελευταίο οργανόγραμμα λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. Ο αριθμός των 

εργαζομένων στην Περιφερειακή Ενότητα υπολογίστηκε με τη σημερινή του 

δυναμικότητα και  με μια μικρή προσαύξηση μελλοντικών προσλήψεων για την 

καλύτερη λειτουργία των Υπηρεσιών. 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

 Η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής στεγάζει της Υπηρεσίες της σε κτίρια 

που μισθώνει από ιδιώτες με μεγάλο κόστος που επιβαρύνει κάθε χρόνο τον 

προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής. Η κατασκευή ενός νέου κτιρίου με 

σύγχρονες μεθόδους κατασκευής (βιοκλιματικό) θα απαλλάξει από τα έξοδα για 

μισθώσεις κτιρίων, θα δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες εργασίας για το 

προσωπικό, θα εξοικονομήσει ενέργεια για την λειτουργία του και θα είναι πιο 

φιλικό στην εξυπηρέτηση των πολιτών. 

 Το οικόπεδο έχει παραχωρηθεί από την εταιρεία ¨ΤΙΤΑΝ¨ για την δημιουργία 

Διοικητηρίου με περιορισμένο χρονικό όριο. Η μη εκμετάλλευση του εν λόγω 

οικοπέδου θα σημάνει το χάσιμο της ευκαιρίας από την πλευρά της Περιφέρειας 

Αττικής να εκμεταλλευτεί ένα τόσο σημαντικό ακίνητο που της παραχωρείται χωρίς 

κανένα κόστος. 

 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
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 Η ύπαρξη του ακινήτου (οικοπέδου) που έχει παραχωρηθεί από τη εταιρεία 

¨ΤΙΤΑΝ¨, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής. 

 Έχει συνταχθεί από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Δ.Α το κτιριολογικό 

Πρόγραμμα για το κτίριο. 

 Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Δ.Α έχει ξεκινήσει την διαδικασία σύνταξης 

τευχών δημοπράτησης της μελέτης του έργου. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 Προεκτίμηση αμοιβής μελέτης : 1.500.000,00 € 

 Προεκτίμηση κατασκευής έργου: 14.500.000 € 
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[33] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΒΙΛΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ 
ΜΑΝΔΡΑΣ) 

 

Σκοπιμότητα 
Ο σκοπός της λειτουργίας ενός τέτοιου προγράμματος είναι η πρόληψη βιολογικών, 
ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να 
παραμείνουν αυτόνομα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.  
 
Στα Βίλια δεν υπάρχει ανάλογο πρόγραμμα ή δομή με αποτέλεσμα ένα μεγάλο 
μέρος του πληθυσμού που είναι ηλικιωμένοι να μην διαθέτουν πρόσβαση σε ένα 
τέτοιο πρόγραμμα. Δεδομένης της γεωγραφικής θέσης της περιοχής των Βιλίων, δεν 
είναι προσβάσιμες ούτε ανάλογες δομές σε άλλες περιοχές του Δήμου Μάνδρας- 
Ειδυλλίας (τα Βίλια βρίσκονται σε υψόμετρο 600 μέτρων). 
 
Η λειτουργία του προγράμματος αναμένεται να έχει θετικές συνέπειες στην άρση 
αποκλεισμού και αποξένωσης ηλικιωμένων που διαβιούν στα Βίλια, βελτίωση της 
ψυχικής κατάστασής τους και αντιμετώπιση φαινομένων ακραίας φτώχειας και 
υλικών στερήσεων. Συνολικά αναμένεται το πρόγραμμα να συμβάλει στη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων στα Βίλια. 
 
 
Παρεχόμενες υπηρεσίες: 
Φυσικοθεραπεία 
Προληπτική ιατρική 
Οργανωμένη ψυχαγωγία 
Εκδρομικός τουρισμός 
Κοινωνικές υπηρεσίες- διασύνδεση με ασφαλιστικούς φορείς, προνοιακούς φορείς 
και άλλες δομές κοινωνικής στήριξης 
 
 
Η ομάδα προσωπικού πρέπει να απαρτίζεται από: Κοινωνικό Λειτουργό, 
Εργοθεραπευτή, Φυσικοθεραπευτή, Νοσηλευτή, Οικογενειακό Βοηθό, Γενικό Ιατρό 
ή Παθολόγο (σε ημι-απασχόληση) 
 
Θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων- ωφελούμενων αλλά και 
συμβολή στην απασχόληση συγκεκριμένων εργαζόμενων (παραμονή στα Βίλια). 
 
Η στήριξη κοινωνικών δομών και προγραμμάτων των Δήμων είναι αναγκαία και 
απαραίτητη προϋπόθεση για την οικοδόμηση και λειτουργία ενός τοπικού 
κοινωνικού κράτους που θα εγγυάται πρόσβαση για όλους, ανεξαρτήτως του τόπου 
διαμονής του. 
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Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 120.000 ευρώ 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Νέα Δράση [1] ή Συνέχεια υφιστάμενης 
[2] 

[1]  
 

Μελέτη- Κοινωνική Έρευνα  

Νέα[1] ή Επικαιροποίηση [2]  
 

Καταπολέμηση διακρίσεων/ 
ρατσισμού 

 

Παροχή γενικών κοινωνικών υπηρεσιών Χ 
Στήριξη παιδιών προσχολικής 
ηλικίας 

 

Παροχή συνοδευτικών κοινωνικών 
υπηρεσιών για ένταξη στην αγορά 
εργασίας 

 
Στήριξη παιδιών σχολικής 
ηλικίας 

 

Επισιτιστική αρωγή Χ 
Παροχή υγειονομικής 
φροντίδας 

Χ 

Υλική αρωγή Χ 
Στήριξη πολιτιστικών ή/και 
αθλητικών δράσεων 

Χ 
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   [34] «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΔΙΚΤΥΑ»: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ  
 
 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 Το φυσικό αντικείμενο αφορά στην: 

Κατασκευή πεζογέφυρας στον Οικισμό Γεννηματά του Δήμου Φυλής και 

 

 

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Η κατασκευή της πεζογέφυρας  στον οικισμό Γεννηματά διασφαλίζει την ασφαλή 

κυκλοφορία τόσο των μαθητών όσο και των κατοίκων του οικισμού, κατά τη 

μετάβασή τους στα σχολεία, τα οποία βρίσκονται στην απέναντι πλευρά της υπ’ όψη 

οδού, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φυλής. 

 

 

Γ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

Το έργο είναι ώριμο προς υλοποίηση καθόσον έχουν συνταχθεί όλες οι απαιτούμενες 

μελέτες για την έντεχνη ολοκλήρωσή του.  

 

 

Δ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό του 1.150.000 € (με απρόβλεπτα, 

αναθεώρηση και ΦΠΑ). 
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[35]  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΔΙΚΤΥΑ»: Κατασκευή 
παράπλευρων οδών για τους οικισμούς Γεννηματά, 

Τσουκλειδίου αλλά και Ιονίου Πελάγους. 
 

 
 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 Το φυσικό αντικείμενο αφορά στην: 

Κατασκευή παράπλευρων οδών για τους οικισμούς Γεννηματά, Τσουκλειδίου αλλά 

και Ιονίου Πελάγους 

 

 

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Η κατασκευή των παράπλευρων οδών θα εξυπηρετεί τους κατοίκους των οικισμών 

Γεννηματά και Τσουκλειδίου αλλά και τους κατοίκους της περιοχής στο πέρας του 

έργου (οικισμός Ιονίου Πελάγους), οι οποίοι με την ολοκλήρωση του έργου είναι 

πλήρως αποκομμένοι και δεν θα έχουν καμία πρόσβαση προς την ευρύτερη περιοχή 

του Δήμου. 

 

 

Γ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

Το έργο είναι ώριμο προς υλοποίηση καθόσον έχουν συνταχθεί όλες οι απαιτούμενες 

μελέτες για την έντεχνη ολοκλήρωσή του.  

 

 

Δ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό του 600.000 € (με απρόβλεπτα, 

αναθεώρηση και ΦΠΑ). 
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[41] ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 
Σύντομη περιγραφή: 
 

Το Παρατηρητήριο θα λειτουργεί ως forum διαλόγου των κοινοτήτων Ρομά και ευπαθών 

ομάδων (πχ. μετανάστες, ΑΜΕΑ), των Δήμων, της Π. Ε. Δυτικής Αττικής και άλλων δημόσιων 

φορέων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. 

 

Το Παρατηρητήριο θα λειτουργεί τράπεζα ερευνητικών και κοινωνικών δεδομένων για 

τους οικισμούς Ρομά και λοιπών ευπαθών κοινωνικών ομάδων στη Δυτική Αττική και θα 

συμβάλλει στο σχεδιασμό, την υποστήριξη και την υλοποίηση ενός πλέγματος 

δραστηριοτήτων (αθλητικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, επαγγελματικές, καθημερινής 

ζωής) που θα  διενεργούνται στις πόλεις της Δυτικής Αττικής κυκλικά και θα 

επαναλαμβάνονται  περιοδικά.  

 

 
Σκοπιμότητα 
Καταπολέμηση των αρνητικών στερεοτύπων 
Προώθηση συνεργασίας και αλληλοσεβασμού με τις κοινότητες Ρομά 
Πρόσβαση των Ρομά στην κοινωνική ζωή και τα δρώμενα της Δυτικής Αττικής 
 
Θετικές συνέπειες  
Α) Σχεδιασμός έργων υποδομής που αφορούν την ασφάλεια και τη δημόσια υγεία 
Β) Σχεδιασμός δράσεων κοινωνικής ένταξης, σχολικής ενσωμάτωσης, οικογενειακού 
προγραμματισμού. 
Γ) Μείωση της παραβατικότητας 
   
 
 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Νέα Δράση [1] ή Συνέχεια 
υφιστάμενης [2] 

[1]  
 

Μελέτη- Κοινωνική Έρευνα  

Νέα[1] ή Επικαιροποίηση [2]  
[1] 

Καταπολέμηση διακρίσεων/ 
ρατσισμού 

Χ 
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Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 80.000 

Παροχή γενικών κοινωνικών υπηρεσιών  
Στήριξη παιδιών προσχολικής 
ηλικίας 

 

Παροχή συνοδευτικών κοινωνικών 
υπηρεσιών για ένταξη στην αγορά 
εργασίας 

 
Στήριξη παιδιών σχολικής 
ηλικίας 

 

Επισιτιστική αρωγή  
Παροχή υγειονομικής 
φροντίδας 

 

Υλική αρωγή  
Στήριξη πολιτιστικών ή/και 
αθλητικών δράσεων 

Χ 
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[42] ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ («ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ 

ΧΑΡΤΗΣ») 
 

Περιγραφή 

Η εν λόγω δράση αφορά την εκπόνηση μελέτης από εξειδικευμένο ερευνητικό 

φορέα –κατά προτίμηση του δημοσίου– που θα είναι σε θέση να προσεγγίσει την 

παραγωγική και οικονομική δραστηριότητα της περιφερειακής ενότητας Δυτικής 

Αττικής από όλες τις πλευρές και διαστάσεις της ώστε να μπορεί να καταλήξει σε: 

 (α) αποτύπωση της διάρθρωσης της παραγωγικής και οικονομικής δραστηριότητας 

της περιοχής,  

(β) σκιαγράφηση των εισοδηματικών και καταναλωτικών τάσεων των νοικοκυριών / 

πολιτών της περιοχής,  

(γ) παράθεση των τρεχουσών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής,  

(δ) διαμόρφωση εκτιμήσεων για την παραγωγικότητα σε συγκεκριμένους κλάδους 

και προοπτικές της περιοχής,  

(ε) αποτύπωση των τάσεων στην απασχόληση της περιοχής,  

(ζ) ανάλυση των οικονομικών σχέσεων με τις γειτονικές περιοχές, και 

 (η) παράθεση εργαλείων, μέσων και πολιτικών για τη διοχέτευση πόρων με στόχο 

την προώθηση της παραγωγικής και οικονομικής δραστηριότητας.  

 

Σκοπιμότητα 

Η εν λόγω δράση έχει σκοπό η παραδοτέα μελέτη να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα 

χρήσιμο και καινοτόμο εργαλείο ανάλυσης της παραγωγικής και οικονομικής 

κατάστασης της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής, επί του οποίου θα 

μπορούν να εδράζονται οι πολιτικές, πρωτοβουλίες και δράσεις για την τόνωση και 

βιώσιμη ανάπτυξη της παραγωγικής και οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής, 

αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και συρρικνώνοντας τα υψηλά ποσοστά 

ανεργίας.  

Συγκεκριμένα, θα επιτρέψει, μέσω των δεδομένων που θα προκύψουν, να 

προωθηθούν κλάδοι (πρωτογενής τομέας, logistics, έρευνα και καινοτομία, κ.ά.) 

αλλά και υπό-περιοχές (στοχευόμενος τουρισμός, κ.ά.) που θα αξιοποιήσουν 



48 

 

δυνητικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και να στηριχθούν παραγωγικά και οικονομικά 

πεδία με υψηλή προστιθέμενη αξία. Μεσοπρόθεσμα, η περαιτέρω αξιοποίηση της 

εν λόγω μελέτης θα επιτρέψει την αξιολόγηση των εφαρμοσθέντων πολιτικών και 

δράσεων, παρέχοντας την ευχέρεια έγκαιρου επαναπροσανατολισμού τους ώστε να 

επιτυγχάνονται οι στόχοι. 

Επιπτώσεις 

Η εν λόγω δράση θα ενδυναμώσει καθοριστικά τη διασύνδεση των πολιτικών και 

των δράσεων στην περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής με τις ανάγκες και 

προοπτικές της περιοχής για να εισέλθει η περιοχή σε μία τροχιά βιώσιμης 

ανάπτυξης που διαμορφώσει μεσοπρόθεσμα συνθήκες ευημερίας για όλους τους 

πολίτες. Επί της ουσίας, θα αποτελέσει την επιστημονική βάση επί της οποίας θα 

στηριχθούν δράσεις και πολιτικές που θα αντιστρέψουν τη μειονεκτική θέση της 

περιοχής σε σχέση με την πορεία του τοπικού εισοδήματος στην υπόλοιπη χώρα 

πορεία του εισοδήματος, όπως αυτή καταγράφεται ακόμα και πριν την κρίση και 

θα επιτρέψουν τη σταδιακή αύξηση της απασχόλησης και του εισοδήματος των 

νοικοκυριών της περιοχής.  

Συνεπώς, θα επιτρέψει τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ασκούμενων 

πολιτικών και δράσεων με σημαντικές θετικές επιπτώσεις τόσο στο εισόδημα των 

νοικοκυριών, όσο και στη χωρική ανάπτυξη όλων των περιοχών της περιφερειακής 

ενότητας, καθώς η λεπτομέρεια της ανάλυσης θα επιτρέπει στοχευμένες κινήσεις 

ανάλογα με τις προοπτικές κάθε κλάδου, αλλά και κάθε περιοχής. 

 

Αναγκαιότητα χρηματοδότησης 

Η ανάγκη χρηματοδότησης της συγκεκριμένης δράσης εδράζεται στο γεγονός ότι, 

επί της ουσίας, τα αποτελέσματα που θα επιφέρει η αξιοποίηση της εν λόγω 

μελέτης για τη στήριξη της παραγωγικής και οικονομικής δραστηριότητας της 

περιοχής θα υπερκεράσουν σε μεγάλο βαθμό το αρχικό κόστος εκπόνησής της. Και 

αυτό διότι, αφενός θα επιτρέψει τη σημαντική αύξηση της αποτελεσματικότητας 

των πόρων που ενδέχεται να διοχετευθούν μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και 

πολιτικές (που θα εδράζονται στα αποτελέσματα της μελέτης), καθώς θα 

προωθηθούν κλάδοι και περιοχές με υψηλή προστιθέμενη αξία και συνεισφορά στη 

βιώσιμη ανάπτυξη, και αφετέρου θα εξοικονομηθούν σημαντικοί κοινωνικοί πόροι, 
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καθώς θα αυξάνεται η απασχόληση και το εισοδηματικό επίπεδο της περιοχής. 

Συνεπώς, η υψηλή ποιότητα της μελέτης θα μεταφραστεί, επί της ουσίας, σε 

καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα για την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής. 

 
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 40.000 
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[43]  ΕΥΡΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ Δ.Κ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ Γ’ τμήμα 

 
  
 
 
Περιγραφή- Σκοπιμότητα 
Το προτεινόμενο έργο αποτελεί την ολοκλήρωση του έργου της «Δυτικής 

Περιφερειακής Αιγάλεω» το οποίο και κατασκευάζεται ήδη από το Γ΄ΚΠΣ. 

Με το έργο αυτό ολοκληρώνεται η ευρεία παράκαμψη της Δημοτικής Κοινότητας Άνω 

Λιοσίων και δίνεται διέξοδος για την διαμπερή κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων 

από και προς της Αττική Οδό και την ΠΑΘΕ. 

Με τον υπόψιν δρόμο αποσυμφορείται ο κυκλοφοριακός φόρτος που                         

προστίθεται στον Δήμο Φυλής από την διερχόμενη και την υπεραστική κυκλοφορία 

των οχημάτων. 

Επίσης μειώνεται το κόστος εκμετάλλευσης για τους χρήστες  της οδού αφού θα 

υπάρξει μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και της σπατάλης χρόνου.   

Το έργο αρχίζει από το πέρας του έργου της «Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω» στον 

ισόπεδο κόμβο της οδού Ιονίου Πελάγους της Δ.Κ. Άνω Λιοσίων και καταλήγει σε 

ισόπεδο κόμβο στην οδό Αγ. Διονυσίου του Δήμου Αχαρνών. 

Πρόκειται για χάραξη με κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά, όπου για τα πρώτα 

1100 μέτρα ακολουθεί παράλληλη πορεία κατάντη του καναλιού του Μόρνου.  Οι 

απαλλοτριώσεις που απαιτούνται είναι ελάχιστες. Στην συνέχεια και για ένα μήκος 

250μ. η χάραξη γίνεται σε σήραγγα (Θέση Λιούγκο). Τέλος, με την ίδια κατεύθυνση 

σε μήκος 900 μέτρων, συνεχίζει κατάντη του καναλιού του Μόρνου σε χερσολιβαδική 

έκταση και καταλήγει στην οδό Αγίου Διονυσίου του Δήμου Αχαρνών.   

Η προτεινόμενη χάραξη είναι αρκετά τεταμένη με άνετα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 

και προσαρμοσμένη στο φυσικό ανάγλυφο και ειδικότερα η διατομή της οδού 

προτείνεται να έχει τα ίδια γεωμετρικά στοιχεία με αυτά της Δυτικής Περιφερειακής 

Αιγάλεω ήτοι δηλαδή δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση με νησίδα πλάτους 

3,00μ. στο μέσο, πεζοδρόμιο πλάτους 2,00μ. εκατέρωθεν και  πλάτος 

καταστρώματος 7,00μ. ανά κατεύθυνση. 

Το συνολικό μήκος της οδού ανέρχεται σε 2.250μ. περίπου και περιλαμβάνει και την 

κατασκευή Σήραγγας μήκους 250μ. περίπου. 
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Το κόστος του υπόψιν έργου προϋπολογίζεται στο ποσό των 18.000.000 €             

περίπου μαζί με την αναθεώρηση και ΦΠΑ συμπεριλαμβάνοντας τις εργασίες της 

οδοποιίας, της αποχέτευσης όμβριων, της σήμανσης – ασφάλισης, του 

ηλεκτροφωτισμού, των μικρών τεχνικών, της σήραγγας και των απαλλοτριώσεων και 

προτείνεται να καλυφθεί από τις δαπάνες του ΕΣΠΑ. 

 

Προϋπολογισμός 

Η μελέτη του έργου εκτιμάται στο 1.000.000 € και αναλύεται στο επισυναπτόμενο 

τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών. 
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[44] ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΛΕΚΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Τα προτεινόμενα προς μελέτη έργα είναι: 

1. Για το ρέμα της Γιαννούλας 

2. α) Διευθέτηση της κοίτης με ανοικτή ορθογωνική 

διατομή (4,0x3,0) από εκβολή στον «Αγωγό Φυλής» της 

Αττικής Οδού (οδός Ελύτη) μέχρι το όριο του Σχ. Πόλεως 

(οδός Διγενή Ακρίτα) σε μήκος 1940μ περίπου  (Τμήμα 

ΑΒ). 

Κατασκευή οχετών στις θέσεις που ο αγωγός διασταυρώνει 

εγκεκριμένους δρόμους του Σχεδίου Πόλεως. 

β)  Από το σημείο αυτό (οδός Διγενή Ακρίτα) και 

ανάντη, μέχρι την έξοδο του υφιστάμενου ορθογωνικού 

αγωγού εκτροπής των ρεμάτων Φυλής και Γιαννούλας έργα 

καθορισμού και σταθεροποίησης της κοίτης με την 

επένδυση του πυθμένα και των πρανών της κοίτης με υλικά 

φιλικά προς το περιβάλλον (πχ συρματοκιβώτια) σε μήκος 

800μ. περίπου. 

2.    Για το ρέμα Κατερινέζας 

α)  Διευθέτηση της εντός οικισμού κοίτης του ρέματος 

από την οδό Φοινικιάς μέχρι την οδό Ροδοδάφνης με 

ανοικτή τραπεζοειδής διατομή κατά τμήματα ή με ανοικτό 

ορθογωνικό αγωγό (2,0Χ2,00) σε συνολικό μήκος 940μ. 

Κατασκευή οχετών στις θέσεις που ο αγωγός διασταυρώνει 

εγκεκριμένους δρόμους του Σχεδίου Πόλεως. 

β) Εκτροπή της πλημμυρικής παροχής από το τεχνικό που 

υπάρχει στο ύψος της οδού Μόρνου με ορθογωνικό αγωγό 

2,5Χ2,00 ή με αγωγό τραπεζοειδούς διατομής 

επενδεδυμένης με σκυρόδεμα. Ο αγωγός θα τοποθετηθεί  

παράλληλα με το όριο της Δυτικής Περιφερειακής  

Αιγάλεω, και θα εκβάλει στο χ. Γιαννούλας παρά του 

ανατολικού Μεσόβαθρου της νέας γέφυρας και θα έχει 

συνολικό μήκος 420μ. περίπου. Στη περιοχή του νέου 

οδικού κόμβου Φυλής ο αγωγός θα είναι κυκλικός 

ορθογωνικός. 

γ) Στο σημείο που τερματίζει ο αγωγός (α) και ξεκινάει  

ο αγωγός εκτροπής (β) προβλέπεται η κατασκευή φρεατίου 

στροφής και καταστροφής ενέργειας. 
Αποδέκτης 

Στη μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας της ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΔΟΥ, μελετήθηκε και ο «Αγωγός Φυλής» ο οποίος 

μελετήθηκε για να παραλαμβάνει, τα νερά του ρ. 

Γιαννούλας (μαζί με το ρ. Φυλής και Κατερινέζας) τα νερά 

του «Δυτικού Αγωγού Ποικίλου» και του αγωγού του 

«Κόμβου Αιγάλεω». Η διατομή του είναι από 4,00x3,00 

στο ύψος της συμβολής  με το ρ. Γιαννούλας και 

5,00x6,00 στη συμβολή του με τον αγωγό Ευπυρίδων. Οι 

παροχές με τις οποίες έχει σχεδιαστεί ο αγωγός αυτός είναι 
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στο πρώτο ανάντη τμήμα (το οποίο παραλαμβάνει τις 

παροχές του ρ. Γιαννούλας) με διατομή 4,00x3,00 για 

παροχή Q=70,0μ
3
/δλ και στο ύψος της συμβολής του με 

τον αγωγό Ευπυρίδων για παροχή Q=145,0μ
3
/δλ. 

Η παροχή συνεπώς των 70,0μ
3
/δλ είναι και η μέγιστη 

παροχή που μπορεί υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας 

(πλήρωση 70%) να διαχειριστεί ο «Αγωγός Φυλής», ο 

οποίος είναι ο αποδέκτης των νερών του ρ. της Γιαννούλας 

στον οποίο συμβάλουν όπως αναφέρουμε και παραπάνω 

και τα ρ. της Κατερινέζας και της Φυλής. 
Παροχή Σχεδιασμού 

Το πολύ σημαντικό αυτό θέμα εκτός από τους 

υδρολογικούς υπολογισμούς και την απαίτηση της 

Νομοθεσίας για τον σχεδιασμό των αντιπλημμυρικών 

έργων (για Τ=100 έτη) σχετίζεται άμεσα και με την 

επάρκεια του αποδέκτη όπως αναφέρεται και παραπάνω. 

Στη προκειμένη περίπτωση ο αποδέκτης είναι 

συγκεκριμένος και κατασκευασμένος για παροχή 

Q=70,00μ
3
/δλ. 

Είναι προφανές ότι στην υδρολογία που θα εκπονηθεί με 

βάση τα νεώτερα στοιχεία εάν η παροχή πλημμύρας  για 

Τ=100 έτη είναι ανώτερη των 70,00μ
3
/δλ., θα πρέπει να 

διερευνηθεί η δυνατότητα κατασκευής ανασχετικών έργων 

στις ορεινές κοίτες των ρεμάτων η ακόμη και στην εκτός 

σχεδίου πόλεως κοίτη του ρ. Γιαννούλας (τμήμα ΒΓ) σε 

συνδυασμό με τη δυνατότητα να αυξηθεί η παροχή του 

κατασκευασμένου αγωγού της Αττικής Οδού (αγωγός 

Φυλής) έστω και σε οριακές συνθήκες λειτουργίας. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΣΗ / 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

 

Στην πόλη των  Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής και 

ειδικότερα στο Δυτικό τμήμα της πόλης περνούν το ρέμα 

της Γιαννούλας και το ρέμα Κατερινέζας. Το ρέμα αυτό 

αποτελεί την σύνθεση τριών επί μέρους ρεμάτων, της 

Γιαννούλας, της  Φυλής και της Κατερινέζας με λεκάνη 

απορροής 10,2 τ.χ. και εκβολή στον «Αγωγό Φυλής» που 

έχει κατασκευαστεί παράλληλα με την Αττική Οδό. Ο 

αγωγός αυτός αφού συμβάλει με τον αγωγό Ευπυρίδων, 

εκβάλει στο υπό διευθέτηση ρέμα Εσχατιάς. 

Το ρέμα της Γιαννούλας, στο εντός σχεδίου πόλεως τμήμα 

του, έχει ανεπαρκή διατομή (λόγω της παραρεματίου 

δόμησης), μικρή Κ.Μ.Κλίση και με ανεπαρκή τεχνικά 

(οχετοί) με αποτέλεσμα σε κάθε σχετικά σημαντική 

βροχόπτωση να προκαλεί πλημμυρικά φαινόμενα κυρίως 

στη κατάντη περιοχή Τσουκλίδη-ΒΙΟΠΑ. 

Το υπόλοιπο ανάντη τμήμα του ρέματος, δηλαδή μεταξύ 

του ορίου Σχεδίου Πόλεως (οδός Διγενή Ακρίτα) και του 

ορίου του τ. Δήμου Φυλής με τον τ. Δήμο Άνω Λιοσίων, η 

φυσική του κοίτη έχει επαρκή διατομή. Το τμήμα αυτό 

παρουσιάζει σημαντικό περιβαλλοντικό ενδιαφέρον και ο 

Δήμος προτίθεται να το αναβαθμίσει  και συνεπώς θα 

πρέπει, για το σκοπό αυτό να αντιμετωπιστεί και το τμήμα 
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αυτό υδραυλικά. Πέραν τούτου στο τμήμα αυτό του 

χειμάρρου θα εκβάλει και ο μελλοντικός αγωγός εκτροπής 

του ρ. Κατερινέζας και  το διασταυρώνει (με γέφυρα) ο 

νέος δρόμος «Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω». 

Το ρέμα Κατερινέζας διέρχεται από τον εντός Σχεδίου 

Πόλεως Οικισμό «Πανοράματος». Το τμήμα αυτό λόγω 

ανεπαρκούς διατομής (σε ορισμένα σημεία έχει 

εξαφανιστεί) και ανεπαρκών τεχνικών που έχουν 

κατασκευαστεί σε οδούς που το διασταυρώνουν (π.χ. στη 

περιοχή των Σχολείων) δημιουργεί και αυτό πλημμυρικά 

φαινόμενα τα οποία όμως λόγω της σημαντικής Κ.Μ. 

Κλίσης του ρέματος έχουν περιορισμένη διάρκεια. Όμως 

επειδή μετά τη διασταύρωση του ρέματος με την οδό 

Ροδοδάφνης και τη Περιφερειακή Αιγάλεω (νότιο όριο του 

Σχεδίου Πόλεως Πανοράματος) τα νερά οδηγούνται 

(χωρίς να υπάρχει έστω και στοιχειώδης κοίτη) 

ανεξέλεγκτα προς τη πόλη δημιουργούν σοβαρά και συχνά 

προβλήματα σε μεγάλο τμήμα της πόλης (π.χ. περιοχή 

Αμαξοστασίου Ο.Α.Σ.Α). 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη να 

αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις στη πόλη των Άνω 

Λιοσίων από την ύπαρξη των δύο χειμάρρων (Γιαννούλας 

και Κατερινέζας) που ευρίσκονται στη «Δυτική Λεκάνη 

Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής». 

Προς τούτο προτείνεται η εκπόνηση μελέτης 

αντιπλημμυρικών έργων για τους δύο αυτούς χείμαρρους: 

του ρέματος της Γιαννούλας και του ρέματος Κατερινέζας 

και των αντίστοιχων Τευχών για την προκήρυξη της 

αντίστοιχης μελέτης.  

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

 

Έχουν ολοκληρωθεί οι προκαταρκτικές μελέτες και 

αναμένεται η έγκριση του ΚΣΕ. 

Οι αγωγοί απορροής όμβριων της υπόψιν περιοχής θα 

καταλήγουν μέσω του ρέματος Ευπυρίδων στο ρέμα 

Εσχατέας του οποίου η κατασκευή έχει ολοκληρωθεί. 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ  

 

Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης ανέρχεται σε 

700.000,00€ (με ΦΠΑ). 

 

 


