
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ο Δήμος Πετρούπολης έχει καταφέρει το τελευταίο διάστημα να προχωρήσει στην υπογραφή
προγραμματικών  συμβάσεων  για  την  υλοποίηση  έργων  τεχνικής  φύσης,  προσπερνώντας  τα
τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει σε οικονομικό κυρίως επίπεδο. Οι δυσκολίες στις οποίες
καλείται  να  ανταπεξέλθει  είναι  δεδομένες  και  αφορούν  κυρίως  την  μεγάλη  έλλειψη
χρηματοδότησης, η οποία αποτελεί τροχοπέδη για την επισκευή ή κατασκευή έργων και γενικά
υποδομών.

Παρόλα αυτά,  ειδικά  στον τομέα των έργων  γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια τόσο από την
πλευρά της Διοίκησης, όσο και από τις Υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να εξασφαλιστούν νέα
χρηματοδοτικά εργαλεία και μία σειρά από έργα να χρηματοδοτηθούν από άλλους φορείς. 

Αποτέλεσμα  των  μεγάλων  προσπαθειών  και  πιέσεων  είναι  η  εξασφάλιση  κρατικών
επιχορηγήσεων και η υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων για καίρια έργα, τα οποία όχι μόνο
χρονοτριβούν, αλλά και απουσιάζουν εδώ και χρόνια από την πόλη.   

Αναλυτικότερα, τα έργα για τα οποία έχουν υπογραφεί προγραμματικές συμβάσεις είναι τα
εξής:

 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΣΕ  ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ  ΔΡΟΜΟΥΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
(προϋπολογισμός: 1.100.000,00 €)

Το έργο αφορά αφορά εργασίες ασφαλτόστρωσης και συντήρησης των οδών στους κεντρικούς
δρόμους και λεωφορειόδρομους του Δήμου Πετρούπολης και πιο συγκεκριμένα τις οδούς: 25ης
Μαρτίου (από Ολυμπίας-Μπουμπουλίνας,  από Μ.  Μπότσαρη-Αγ.  Ιωάννου,  από Αγ.  Ιωάννου-
Ιγνατίου),  Περικλέους  (από  Αθηνάς-Αρτέμιδος  και  τμηματικά  από  Κατσαντώνη-Αθηνάς),  Αν.
Ρωμυλίας (από Κεφαλληνίας-Κονδύλη και  από Μπουμπουλίνας-Ιγνατίου)  και  Σκουφά (από Ελ.
Βενιζέλου-Αριστομένους).

Με το υπ’ αριθμ. 22861/14.12.2016 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, μας διαβιβάστηκε η
υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση του έργου, ενώ με την αριθμ. 19/2017 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για το
έργο, ο οποίος διεξήχθη στις 21.03.2017.   Ήδη έχει ορισθεί ο ανάδοχος του έργου, οπότε μέσα
στο 2017 αναμένεται η έναρξη υλοποίησής του. 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΚΑΤΩΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ με προϋπολογισμό 451.630,00  €, σε οδούς με έντονη κατωφέρεια του Δήμου
μας, στην περιοχή της Αγ. Τριάδας (τμήματα των οδών Λυκούργου, Π. Μελά, Κνωσσού κλπ.), έργο
για το οποίο βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας.

➢ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΖΗΜΙΩΝ  ΑΠΟ  ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ  ΚΑΙ  ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  με
προϋπολογισμό : 178.461,00 €, για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στην πόλη
από  την  τελευταία  πολύ  έντονη  βροχόπτωση  της  22ας  Οκτωβρίου  2015,  αλλά  και  για την
εκτέλεση αποτρεπτικών επεμβάσεων,  στα πλαίσια της πρόληψης σε περίπτωση νέου έντονου
καιρικού φαινομένου. Το έργο θα καλύπτει εργασίες:

- αποκατάστασης επιφάνειας σε διάσπαρτους πλακοστρωμένους δρόμους και πεζοδρόμια που
ήταν στρωμένοι με κυβόλιθους ή πλάκες, 

- κατασκευής τοιχίου στη συνέχεια της οδού Κονδύλη από Οδ. Ανδρούτσου έως Αν. Ρωμυλίας
για την αποφυγή περαιτέρω πλημμυρικών φαινομένων σε ιδιοκτησίες.



-  πύκνωσης των   φρεατίων υδροσυλλογής  ομβρίων υδάτων πλησίον  της  περιοχής  που θα
κατασκευαστεί το ανωτέρω τοιχίο και

- ανακατασκευής διερρηγμένων τοιχίων στην οδό Σκαρίμπα
➢ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.  914 με προϋπολογισμό : 1.100.000,00  €.  Το

οικόπεδο που θα κατασκευαστεί το νέο κτίριο του παιδικού σταθμού βρίσκεται εντός των ορίων
του  δήμου  Πετρούπολης,  και  περικλείεται  από  τις  οδούς  Προέκταση  Θράκης,  Κερασόβου,
Προέκταση Θεσσαλίας και Ελαιών. 

Μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια
Αττικής η δημοπρασία του έργου στις 19.07.2016. Εκκρεμεί η υπογραφή της σύμβασης για την
έναρξη των εργασιών του έργου που θα εκτελεσθεί από την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας
Αττικής.

 Ξεχωριστής σημασίας είναι και το έργο που αφορά την:
 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΑΙΩΝ. Ειδικότερα, περιλαμβάνει τη διαμόρφωση πεζοδρομίων και

νέου άξονα της  οδού στο τμήμα από την οδό Εθνικής Αντιστάσεως-Πρωταγόρα έως την οδό
Ζαλόγγου.  Για την επίτευξη του παραπάνω έργου πρόκειται  άμεσα να υπογραφεί  συμβόλαιο
αγοράς  της  ρυμοτομούμενης  ιδιοκτησίας  στη  συμβολή  των  οδών  Πλουμπίδη  και  Ελαιών.  Η
μελέτη με τίτλο “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΑΙΩΝ” αφορά εργασίες όπως
τοπικές  επεμβάσεις  για  την  επισκευή  της  φθοράς  του  οδροστρώματος,  τη  διαμόρφωση  των
πεζοδρομίων, την εμφύτευση δέντρων κατά μήκος αυτών, την πλακόστρωση όδευσης τυφλών
κλπ. έχει ήδη εκπονηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και του τμήματος Υδραυλικών
Έργων & Οδοποιΐας, και είναι ενταγμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου Πετρούπολης για το
έτος 2017.

 Όλα τα προαναφερθέντα έργα πρόκειται να αναβαθμίσουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα
ζωής των κατοίκων, να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους, να δώσουν  τέλος στις δυσμενείς
συνέπειες  από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και  γενικά να  συμβάλλουν τα μέγιστα στην
συνολική ποιοτική, μορφολογική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης μας.

Από την πλευρά μας, ως Δημοτική Αρχή συνεχίζουμε να διεκδικούμε γενναίες και επαρκής
αυξήσεις  των κρατικών δαπανών και γενικότερα προσπαθούμε να διεκδικήσουμε κονδύλια και
χρηματοδοτήσεις  από  διάφορους  φορείς  (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ,  ΑΣΔΑ,  ΟΣΚ,  ΓΓΑ  κλπ.).  Επίσης,
βρισκόμαστε  σε  επαφή  με  Υπουργεία  και  Ευρωπαϊκές  Υπηρεσίες  Διαχείρισης  και  Ελέγχου
Προγραμμάτων,  προκειμένου  να  ενταχθούν  όσο  το  δυνατόν  περισσότερα  έργα  σε
χρηματοδότηση, αφού ως Διοίκηση του Δήμου Πετρούπολης πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη να
διεκδικούμε χρηματοδοτούμενα έργα, εφόσον γίνονται με χρήματα που έχουν προέλθει από την
φορολογία του ελληνικού λαού και άρα θα πρέπει να υλοποιούνται προς όφελός του και ο ίδιος
να τα απολαμβάνει δωρεάν.


