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Θέμα: “Χρηματοδότηση έργων ΑΣΔΑ από το ΠΕΠ Αττικής (2007-2013)” 

 

Η Δυτική Αθήνα συγκροτεί μια χωροταξική ενότητα της Αττικής. Περιλαμβάνει τους εννέα (9) 

Δήμους (Αγία Βαρβάρα, Άγιοι Ανάργυροι, Αιγάλεω, Ζεφύρι, Ίλιον (Νέα Λιόσια), Καματερό, Περιστέρι, 

Πετρούπολη και Χαϊδάρι), που αρχικά ίδρυσαν τον ΑΣΔΑ ως Αναπτυξιακό Σύνδεσμο διαδημοτικής 

συνεργασίας, στους οποίους προστέθηκε το 2002 ο Δήμος Κορυδαλλού. 

Αποτέλεσε το δυτικό ανάπτυγμα των περιοχών κατοικίας πλάι στην παρακηφίσια βιομηχανική 

συγκέντρωση, η οποία έδωσε ιστορικά το χαρακτήρα της υποβάθμισης στην περιοχή σε όλους τους 

τομείς και προσδιόρισε το πλαίσιο της χωρικής και κοινωνικής απομόνωσης, «πέρα από το ποτάμι», 

ένα «πολιτιστικό» αλλά και «οικονομικό» φραγμό όπως λειτούργησε. 

Η περιοχή της Δυτικής Αθήνας για χρόνια ολόκληρα βρίσκεται στο περιθώριο της μητροπολιτικής 

περιοχής της Αθήνας. Στην αρχή ήταν ο τόπος όπου χωροθετούνταν ή αφήνονταν ελεύθερες να 

χωροθετηθούν, όλες εκείνες οι χρήσεις που ήταν ενοχλητικές μεν, αναγκαίες δε για την ανάπτυξη 

του μητροπολιτικού κέντρου (βιομηχανία, φτηνή κατοικία, και την εργατική δύναμη κλπ). Σε 

επόμενο στάδιο, όταν οι βαριές χρήσεις εμπόδιζαν πλέον την ανάπτυξη του μητροπολιτικού κέντρου, 

άρχισε η απομάκρυνσή τους και για την λοιπή περιοχή, παρά τις μεγαλόστομες διακηρύξεις (π.χ. ΡΣΑ 

1985), ακολουθήθηκε μια πολιτική αγνόησής της, ενώ εξακολούθησε να είναι χώρος στον οποίο τα 

νέα φτωχά λαϊκά στρώματα (μετανάστες) έβρισκαν στέγη. 

Το αποτέλεσμα είναι η σημερινή υποβάθμιση του φυσικού, ανθρώπινου και παραγωγικού δυναμικού 

της Δυτικής Αθήνας. 

Δυστυχώς, από τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, παρόλο που υπήρχαν προβλέψεις στα 

αρχικά κείμενα για ενίσχυση της δυτικής περιοχής, αυτά δεν υλοποιήθηκαν τελικά σε επίπεδο έργων, 
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με αποτέλεσμα τα όποια έργα Δήμων αλλά και άλλων φορέων που υλοποιήθηκαν στη Δυτική Αθήνα 

να είναι αποσπασματικά και να μην αποτελούν μια συνολική στρατηγική ανάπτυξης της περιοχής. 

Ο ΑΣΔΑ, ο αναπτυξιακός φορέας των 10 Δήμων της Δυτικής Αθήνας, έχεις εκπονήσει ολοκληρωμένη 

πρόταση για την νέα προγραμματική περίοδο με στόχο την Πράσινη Δυτική Αθήνα. 

Μέσα από την πρότασή μας για την Πράσινη Δυτική Αθήνα στοχεύουμε: 

• Στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της, τόσο με την απόδοση νέων δεξιοτήτων στους 

εργαζόμενους, ιδιαίτερα στους νέους και τις γυναίκες, ώστε είτε να μπορέσουν ευκολότερα να 

ενταχθούν στην αγορά εργασίας, είτε να βοηθηθούν στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 

• Στην αναβάθμιση τόσο του φυσικού όσο και του αστικού περιβάλλοντος, με δράσεις ανάπλασης 

ελεύθερων χώρων, ανάδειξης και επανάχρησης κτιρίων της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς, 

προστασίας των φυσικών πόρων αλλά και μέτρα πρόληψης παραπέρα ρύπανσης, με την χρήση 

ανανεώσιμων και ήπιων μορφών ενέργειας, ανακύκλωσης στην πηγή, περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, με έμφαση σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού (μαθητές) 

• Στην αναβάθμιση του παραγωγικού δυναμικού της περιοχής και τη στήριξή του ώστε να 

καταστεί ανταγωνιστικό στις συνθήκες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με δράσεις υποστήριξης της 

νέας επιχειρηματικότητας αλλά και των υπαρχουσών βιομηχανικών μονάδων 

Το ΟΡΑΜΑ μας είναι να αναδειχθεί η Δυτική Αθήνα ως αστική περιοχή, μητροπολιτικού χαρακτήρα, 

στήριξης, εφαρμογής και προβολής «Πράσινης Τεχνολογίας» και «Πράσινων Υπηρεσιών» με την 

εφαρμογή πολιτικών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, φιλικών προς το περιβάλλον και τους πολίτες. 

Σας διαβιβάζουμε σήμερα το πρώτο πακέτο από τις προτάσεις μας : 

1. «Ανάπλαση κτήματος Μερκάτη στην περιοχή του Ελαιώνα δυτικά του Κηφισού» 

2. «Πράσινη διαδρομή Πετρούπολης (Περιοχή Β’ – Πεζοδρόμηση οδού Κολοκοτρώνη από την οδό 

Ανατολικής Ρωμυλίας έως και την οδό Ελαιών)» 

3. «Ανακατασκευή οδού Αγίας Μαρίνης, Αγία Βαρβάρα – Αιγάλεω» 

4. «Αξιοποίηση του Νταμαριού ¨Χαμηλοθώρη ¨ στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας και των χώρων γύρω 

από αυτό μέχρι το αναψυκτήριο» 

5.  «Ανάπτυξη υποβαθμισμένων περιοχών της Δυτικής Αθήνας» 

6.  «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση Ιεράς Οδού στο Χαϊδάρι – β’ φάση (από Οδό Κύπρου 

έως Μονή Δαφνίου Δήμου Χαϊδαρίου)» 

7.  «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζεφυριίου» 
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8. «Δημιουργία Πρασίνων Διαδρομών σε Δήμους της Δυτικής Αθήνας» 

9.  «Έργα αξιοποίησης και διαχείρισης Δημόσιου Δάσους Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω» 

10. «Ανάπλαση χώρου στο 301 Στρατόπεδο στο Δήμο Αγίων Αναργύρων» 

11. «Διαμόρφωση χώρου Γυναικείων Φυλακών Κορυδαλλού» 

12. «Αποκατάσταση υποδομών και ολοκλήρωση Έργων Πάρκου Αντώνης Τρίτσης» 

Αναλυτικότερα: 

1. «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΚΑΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 

ΚΗΦΙΣΟΥ» 

Πρόκειται για πρόταση ανάπλασης του βορινού τμήματος της περιοχής, η οποία αποτελεί τμήμα της 

ευρύτερης περιοχής του Ελαιώνα. 

Η περιοχή εκτός από έκταση με ελιές, περιλαμβάνει βυζαντινό ναό του Αγ. Ιωάννου και τέσσερα 

ενδιαφέροντα κτίσματα των αρχών του 20ου αι. μεταξύ των οποίων και κτίριο στάβλων, το οποίο 

αποτελεί μοναδικό δείγμα αγροτικού κτιρίου τέτοιας χρήσης που σώζεται σήμερα. 

Η πρόταση περιλαμβάνει αποκατάσταση του ελαιώνα με βελτίωση της κατάστασης των υφιστάμενων 

ελιών και φύτευση νέων δέντρων αλλά και άλλου είδους φύτευσης. 

Επιπλέον δημιουργείται πλέγμα διαμόρφωσης της έκτασης με διαφορετικές χρήσεις και δίκτυο 

κίνησης για την αισθητική αναβάθμιση του χώρου, αλλά κυρίως έτσι ώστε να καταστεί ο χώρος 

λειτουργικός και να αποτελέσει χώρο αναψυχής και πολιτιστικών χρήσεων εύκολα επισκέψιμο. Το 

πλέγμα περιλαμβάνει διαμόρφωση χώρου εισόδου, πεζοδρόμων, χώρου παιδικής χαράς, μικρών 

λιμνών, χώρου για υπαίθριο σκάκι, χώρων για περιορισμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις και χώρου 

κατάλληλου για την προστασία και ανάδειξη του Ιερού ναού. Προβλέπεται τοποθέτηση ελαφρών 

κατασκευών, όπως πέργκολες, στέγαστρο, τέντες, καθιστικά, κρήνες σε κατάλληλες θέσεις, καθώς 

και νέα περίφραξη.  

Τα υφιστάμενα κτίσματα διατηρούνται αλλάζοντας χρήση και προβλέπεται αναδιαρρύθμιση και 

αποκατάσταση κι επισκευή τους. Οι χρήσεις που προβλέπεται να στεγάσουν είναι για το πρώτο 

κτίσμα να γίνει Κτίριο Υποδοχής -Πληροφοριών-Διεύθυνσης, δύο από τα κτίσματα να ενοποιηθούν 

και να χρησιμοποιηθούν για πολιτιστικές δραστηριότητες (εκθέσεις, εκδηλώσεις, σεμινάρια κτλ.) και 

το κτίριο που είχε χρήση στάβλων να αποκατασταθεί και να λειτουργήσει ως αναψυκτήριο.  

Στο νότιο τμήμα (μελλοντική μελέτη) θα υπάρχουν αντίστοιχες κατασκευές, συνέχεια των 

κατασκευών του παρόντος τμήματος. 
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Η μελέτη εκτός από Αρχιτεκτονικά, περιλαμβάνει και Φυτοτεχνική μελέτη και ειδικές Η/Μ μελέτες. 

Εκκρεμεί η έγκριση της μελέτης εφαρμογής και των τευχών δημοπράτησης 

Ο προϋπολογισμός της Μελέτης ανέρχεται στο ποσό των  3.850.000,00€ (με ΦΠΑ). 

2. ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ Β’ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΟΥ 

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΛΑΙΩΝ) 

Πρόκειται για τη συνέχεια της παρέμβασης μας επί της οδού Κολοκοτρώνη του Δήμου Πετρούπολης 

και περιλαμβάνει τη διαμόρφωσή της σε δρόμο «ήπιας κυκλοφορίας», από την οδό Ανατολικής 

Ρωμυλίας, έως την οδό Ελαιών. 

Το σύνολο της διαμόρφωσης της οδού Κολοκοτρώνη εντάσσεται στη δημιουργία δικτύου «πράσινων 

διαδρομών» στη Δυτική Αθήνα, η βασική φιλοσοφία του οποίου είναι δοθεί ζωτικός χώρος για τη 

κίνηση των πεζών και του ποδηλάτου, μέσα σε ένα περιβάλλον αναβαθμισμένο, με την υλοποίηση 

εκτεταμένων χώρων πρασίνου. 

Προβλέπονται εργασίες πλακοστρώσεων, με έγχρωμες πλάκες πεζοδρομίου, χρώματος κόκκινου, 

τοποθέτησης κυβόλιθων, χρώματος κόκκινου στο ποδηλατοδρόμο και γκρι στο δρόμο, υλοποίησης 

παρτεριών με στόχο την αύξηση του πρασίνου, τοποθέτησης καθιστικών, περγκόλων υλοποίησης 

συστήματος άρδευσης και δικτύου ηλεκτροφωτισμού. 

Η μελέτη είναι θεωρημένη από την ΤΥΔΚ. 

Απαιτείται επικαιροποίηση των τιμών. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσόν του 1.087.361,33 € (με ΦΠΑ) 

 

3. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ - ΑΙΓΑΛΕΩ 

Πρόκειται για το έργο ανάπλασης της οδού Αγ. Μαρίνης στους Δήμους Αγ. Βαρβάρας και Αιγάλεω. 

Περιλαμβάνει εργασίες πλακόστρωσης των πεζοδρομίων με βιοκλιματικά υλικά (βοτσαλόπλακες 

έγχρωμες, κυβόλιθους, διακοσμητικά τούβλα, φιλέτα μαρμάρου κλπ.), τοποθέτησης καθιστικών, νέας 

φύτευσης (δέντρα και θάμνους και διαγράμμισης διαβάσεων πεζών) 

Έτοιμη μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσόν των 647.232,02 € (με ΦΠΑ) 

4. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΤΑΜΑΡΙΟΥ «ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  
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Πρόκειται για έργο αξιοποίησης του χώρου του παλιού νταμαριού που βρίσκεται στις παρυφές του 

πολεοδομικού συγκροτήματος του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και δημιουργία υπαιθρίου χώρου 

πολιτισμού, με στόχο να αποτελέσει σημαντικό πόλο ανάπτυξης, τόσο στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας, 

όσο και στους γειτονικούς δήμους. 

Το έργο περιλαμβάνει καθορισμό δικτύου δρόμων και πεζοδρόμων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται άνετη 

πρόσβαση στον κύριο χώρο ανάπλασης και στις προβλεπόμενες χρήσεις, σε συνδυασμό με 

δημιουργία χώρων στάθμευσης για τους επισκέπτες και τους χρήστες του χώρου μέσω της 

αξιοποίησης γειτονικού αδόμητου Ο.Τ. και κατά μήκος των κεντρικών οδών πρόσβασης. Επίσης 

προβλέπεται καθορισμός χώρων πρασίνου ανάλογα με τις αισθητικές απαιτήσεις και τις ειδικές 

οικολογικές συνθήκες της περιοχής. 

Κύριο και σημαντικότερο στοιχείο της ανάπλασης είναι η διαμόρφωση του κυρίως χώρου του 

νταμαριού σε υπαίθριο χώρο πολιτισμού. Η μελέτη εκμεταλλεύεται τη φυσική διαμόρφωση του 

χώρου σε κοίλο και τη θέα προς την πόλη της Αγίας Βαρβάρας, δημιουργώντας έναν χώρο ο οποίος 

θα αναβαθμίσει την ευρύτερη περιοχή και το τοπίο και που θα λειτουργήσει ως πολιτιστικός πόλος 

στις παρυφές του πολεοδομικού ιστού  

Στόχος, πέρα των λειτουργικών επιλογών, είναι η καλή και άμεση χρήση του χώρου από τους 

επισκέπτες, οπότε η μελέτη προβλέπει και ειδικό σύστημα σήμανσης. 

Η μελέτη εκτός από Αρχιτεκτονικά, περιλαμβάνει και Φυτοτεχνική μελέτη και Η/Μ μελέτες. 

Υπάρχει θεωρημένη προμελέτη. 

Ο προϋπολογισμός της Μελέτης ανέρχεται στο ποσό των  2.478.477,70€ (με ΦΠΑ). 

5.  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Η Δυτική Αθήνα όντας η πιο υποβαθμισμένη περιοχή του Λεκανοπεδίου, έχει άμεση ανάγκη για την 

υλοποίηση ολοκληρωμένων και αειφόρων παρεμβάσεων στον αστικό ιστό. Οι παρεμβάσεις αυτές 

περιλαμβάνουν: 

• ανάπλαση / αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων 

• κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προτεραιότητα στους πεζούς και τα ποδήλατα 

• αύξηση του δημόσιου και ιδιωτικού πρασίνου 

• ενίσχυση των τοπικών  οικονομικών δραστηριοτήτων  

• διευκόλυνση της διεκπεραίωσης διοικητικών διαδικασιών από τους κατοίκους 

Οι περιοχές αναβάθμισης θα βρίσκονται στο σύνολο της Δυτικής Αθήνας 
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Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 7.000.000,00 € (με το ΦΠΑ) 

6. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ – Β’ ΦΑΣΗ 

(ΑΠΟ ΟΔΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΩΣ ΜΟΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ) 

Πρόκειται για τη συνέχεια της παρέμβασης μας, στην Ιερά Οδό και αφορά το τμήμα της οδού από 

την οδό Κύπρου, έως τη Μονή Δαφνίου. 

Περιλαμβάνει εργασίες:  

• επαναδιαμόρφωσης με νέα διατομή του οδικού άξονα της Ιεράς Οδού, από το ύψος της Λεωφ. 

Καβάλας, μέχρι την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και τη σύνδεση – συναρμογή με τη χάραξη της 

Ιεράς Οδού στο ίδιο ύψος 

• Δημιουργία πεζοδρόμου, (δρόμου ήπιας κυκλοφορίας), ζωνών πρασίνου και πεζών, ζωνών 

στάθμευσης και καθιστικών από τον κόμβο με την Λεωφ. Αθηνών μέχρι την Μονή Δαφνίου. 

• Διαμόρφωση πεζοδρομίων, δημιουργία ζωνών πρασίνου, διαβάσεων, καθιστικών σε όλο το 

μήκος της περιοχής μελέτης εκτός από την προαναφερθείσα, με εξοπλισμό των ελεύθερων 

κοινόχρηστων χώρων με στάσεις λεωφορείων, παγκάκια, κάδους απορριμμάτων, πινακίδες για 

τις παράπλευρες χρήσεις (Διομήδειος Κήπος, Δημοτικό Τουριστικό Περίπτερο, Μονή Δαφνίου) 

και πινακίδες στάσης της δημοτικής συγκοινωνίας. 

• Αφαίρεση διαφημιστικών πανό και άλλων αντίστοιχων πινακίδων. 

• Φύτευση και εγκατάσταση αυτόματης άρδευσης των χώρων και ζωνών πρασίνου. 

• Διευθέτηση οδικού άξονα από την οδό Κύπρου έως την συμβολή με την Λεωφ. Αθηνών με την 

δημιουργία δύο λωρίδων κίνησης ανά κατεύθυνση με την παρεμβολή διαχωριστικής νησίδας. 

• Ενιαίο υπόγειο δίκτυο αποχέτευσης όμβριων και φρεάτια συλλογής από την οδό Κύπρου έως το 

ρέμα Δαφνίου (αποδέκτης). 

• Ηλεκτροφωτισμός, πλευρικός του πεζοδρόμου καθώς και κεντρικός της οδού από τη 

διαχωριστική νησίδα. 

• Καθαίρεση και αποκατάσταση περιφράξεων στην πλευρά πόλης που δεν βρίσκονται επί της 

ρυμοτομικής γραμμής αλλά σε κοινόχρηστο χώρο. 

Εκκρεμεί η έγκριση της προμελέτης. 

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσόν των 4.912.168 € (με ΦΠΑ) 

7. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 

Πρόκειται για την υλοποίηση του έργου κατασκευής Πνευματικού Κέντρου στο Δήμο Ζεφυρίου. 
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Είναι ένα έργο πολιτιστικής πνοής για ολόκληρη τη Δυτική Αθήνα, διότι θα εξυπηρετήσει τους 

κατοίκους τόσο του Δήμου Ζεφυρίου, όσο και των όμορων δήμων, αλλά και ευρύτερα της Δυτ. 

Αθήνας. 

Επίσης θα εξυπηρετήσει ομάδες με ιδιαίτερο πολιτιστικό υπόβαθρο (αθίγγανους, ρομά κλπ) 

Θα δημιουργηθούν: 

Α/Α ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

m2 

Α  Χώροι Θεαμάτων 1. Θέατρο 597 θέσεων  

2. Βοηθητικοί χώροι 

(καμαρίνια, παρασκήνια, θάλαμος 

προβολής,  μεταφραστικά, W.C. 

529,00 

407,80 

Β Χώροι Εκθέσεων 1. Ελεύθεροι χώροι εκθέσεων 

2. Βοηθητικοί χώροι εκθέσεων 

175,50 

40,70 

Γ Χώροι Κοινωνικής 

Δραστηριότητας 

1. Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 

2. Βοηθητικοί χώροι 

214,80 

65,00 

Δ Χώροι Βιβλιοθήκης 1. Χώρος αναγνωστηρίου      
2. Χώρος αρχειοθέτησης και Δανεισμού 
βιβλίων 

3. Βοηθητικοί χώροι βιβλιοθήκης 

 

121,30 

69,90 

 

26,90 

Ε Χώροι Μουσικής 1. Αίθουσα μουσικής 
2. Βοηθητικοί χώροι 

104,30 

44,10 

ΣΤ Χώροι Μουσείου 1. Χώροι εκθεμάτων μουσείου 
2. Βοηθητικοί χώροι 

255,00 

54,20 

Ζ Χώροι Απασχόλησης 

και δημιουργίας 

1. Αίθουσα 
2. Βοηθητικοί χώροι 

113,90 

44,70 

Η Χώροι Διοίκησης  1. Γραφεία Διοίκησης 
 2. Βοηθητικοί χώροι 

90,70 

34,50 
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Θ Χώροι Κυλικείου   86,60 

Ι Βοηθητικοί χώροι 

Πνευματικού Κέντρου 

 1. WC, αποθήκες 
 2. Χώροι εγκαταστάσεων 
 3. Χώρος στάθμευσης 36 θέσεων 

18,40 

240,10 

878,00 

Κ Χώροι κίνησης, είσοδοι, 

foyer, κλιμακοστάσια 

κλπ. 

   

802.20 

Επίσης προβλέπεται η φύτευση του περιβάλλοντος χώρου του Πνευματικού Κέντρου, με την 

υλοποίηση δικτύου άρδευσης. 

Έχει θεωρηθεί η οριστική μελέτη 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 5.923.806,70 € (με ΦΠΑ) 

 

 

 

8. «Δημιουργία   Πράσινων Διαδρομών σε Δήμους της Δυτικής Αθήνας»   

Η Δημιουργία Πράσινων Διαδρομών έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει τη μείωση της διέλευσης 

οχημάτων και την δυσκολία  προσπέλασης από αυτά, τη σημαντική διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, 

τη δημιουργία ζωνών ποδηλατοδρόμων, την εξασφάλιση μικρού αριθμού θέσεων στάθμευσης για 

τους κατοίκους των οδών, τη διαμόρφωση χώρων πρασίνου, την τοποθέτηση καθιστικών, 

σιντριβανιών και περγκόλων, καθώς και τη βελτίωση του μικροκλίματος των αστικών περιοχών, με 

αποτέλεσμα οι Πράσινες Διαδρομές να λειτουργήσουν σαν ζώνες περιπάτου. 

Προτείνεται στην κατασκευή των Πράσινων Διαδρομών να εφαρμοσθούν αρχές της σύγχρονης 

Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής, με  χρήση κατάλληλων υλικών με αυξημένη ανακλαστικότητα και 

μειωμένη  απορροφητικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία και φιλικών προς το περιβάλλον. Η κατηγορία 

αυτή των υλικών είναι γνωστή με το όνομα «ψυχρά υλικά» και είναι σημαντική παράμετρος για τη 

βελτίωση του κλίματος των αστικών περιοχών. Επιπλέον προβλέπεται χρήση πρασίνου που 

συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση της θερμοκρασίας των πόλεων, στην εξοικονόμηση ενέργειας, 

προσφέρει ηλιοπροστασία, απορροφά τον ήχο και τον θόρυβο, φιλτράρει τους επικίνδυνους ρύπους 

και μειώνει την ταχύτητα του ανέμου. 
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Ενδεικτικά αναφέρουμε τις «Πράσινη Διαδρομή Πετρούπολης (Περιοχή Β’ – Πεζοδρόμηση οδού 

Κολοκοτρώνη από την οδό Ανατολικής Ρωμυλίας έως την οδό Ελαιών)», «Πράσινη Διαδρομή Ιλίου 

(οδός Αγ. Νικολάου)», «Πράσινη Διαδρομή Αγ. Αναργύρων (κοινόχρηστος χώρος του 301 

Στρατοπέδου), κτλ. 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 7.000.000,00 € (με 

ΦΠΑ). 

9. «ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΟΡΟΥΣ – 

ΟΡΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ»  

Η  περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει όλη την έκταση του Ποικίλου Όρους - Όρους Αιγάλεω. Η 

ανάγκη εκτέλεσης έργων προστασίας, αξιοποίησης και διαχείρισης του Ποικίλου Όρους και του όρους 

Αιγάλεω, αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ορθολογική και με πρόγραμμα διαχείριση των δασικών 

εκτάσεων του ορεινού όγκου.  

Τα προγραμματιζόμενα έργα αφορούν τη διευθέτησης χειμάρρων αργούντων λατομείων, 

αναδασώσεις και λοιπές καλλιεργητικές φροντίδες, διαμορφώσεις περιοχών δασικής αναψυχής, 

συντήρηση υποδομών και καθαρισμούς. Παράλληλα περιλαμβάνεται και η προμήθεια συστήματος 

που θα ανιχνεύει αυτόματα (μέσω δορυφορικών και επίγειων μέσων) πυρκαγιές που έχουν 

εκδηλωθεί και θα δίνει εντολή συναγερμού στην αρμόδια υπηρεσία καθώς και πρόγραμμα 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών της Δυτικής Αθήνας.           

Συνοπτικά οι παρεμβάσεις για το Ποικίλο Όρος έχουν ως εξής: 

Α/Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΣ (€) 

     

1. Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου 40.000,00 

2. 

Δασοτεχνική Διευθέτηση Χειμάρρου Ορεινής 

Λεκάνης στην δασική περιοχή του Ποικίλου 

Όρους ανάντι του αργούντος λατομείου 

αδρανών υλικών πρώην «Μπινιάρη-

Ασφαλτοτεχνικής» στα διοικητικά όρια των 

Δήμων Πετρούπολης και Καματερού 

270.000,00 

3. 
Προμήθεια συστήματος αυτόματης ανίχνευσης 

πυρκαγιών  
750.000,00 

4. Συντήρηση δικτύου πυρασφάλειας 200.000,00 
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5. 
Διαμόρφωση θέσεων δασικής αναψυχής σε 

επιλεγμένα σημεία του Ποικίλου Όρους 
1.000.000,00 

6. 

Αποκατάσταση δασικής βλάστησης  - 

Συμπληρωματικές φυτεύσεις – Καλλιεργητικές 

επεμβάσεις στο Ποικίλο Όρος  

1.000.000,00 

7. 

Βιολογική καταπολέμηση πιτυοκάμπης  στο 

Ποικίλο Όρος – Όρος Αιγάλεω με επίγειο 

ψεκασμό 

300.000,00 

8. 
Καθαρισμός από μπάζα και άλλα άχρηστα 

αντικείμενα 
500.000,00 

9. 
Πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

των μαθητών της Δυτικής Αθήνας 
500.000,00 

10. 

Αποκατάσταση δασικής βλάστησης – 

Συμπληρωματικές Φυτεύσεις – Καλλιεργητικές 

επεμβάσεις στο Ποικίλο Όρος (Περιοχή Γ’) 

226.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 4.786.000,00 

 

10.  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 301 ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

Αφορά στην ανάπλαση της περιοχής του 301 Στρατοπέδου, μετά την απομάκρυνση της χρήσης, που 

βρίσκεται στην καρδιά του αστικού ιστού. Προβλέπεται η δημιουργία ενός πολιτιστικού και 

αθλητικού  πόλου μέσα σε πυκνό πράσινο, σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.500.000,00 € (με το ΦΠΑ) 

11. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

Πρόκειται για την ανάπλαση μέρους του χώρου των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού, μετά την 

απελευθέρωσή του, από αυτή τη χρήση. 

Θα συμπεριλάβει εργασίες κατεδάφισης κάποιων παλαιών κτιρίων, δημιουργίας εκτεταμένου χώρου 

πρασίνου (με δέντρα και θάμνους), μαζί με το δίκτυο αυτόματου ποτίσματος, κατασκευής 

πεζοδρόμων, τοποθέτησης περγκόλων, κιοσκιών, καθιστικών, κρηνών και σιντριβανιών, κατασκευής 

μικρού αναψυκτηρίου, κατασκευής ποδηλατοδρόμου και δικτύου ηλεκτροφωτισμού. 

Ο προϋπολογισμός του έργου προβλέπεται να ανέλθει στο ποσόν των 3.000.000 € 
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12. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 

Η παρέμβαση στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», την περίοδο 

1990-1992, οφείλεται στα έργα που υλοποίησε ο ΑΣΔΑ, τα οποία συγκεκριμένα ήταν η κατασκευή 

υπαίθριου θεάτρου, χωρητικότητας 500 θέσεων και των βοηθητικών αυτού υποδομών (βοηθητικοί 

χώροι, δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, κλπ.) και η φύτευση του περιβάλλοντα χώρου του. 

Κατά τη περίοδο 1993-2000 υπήρξε παρέμβαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ) στη βάση 

μελέτης που προέβλεπε τη δημιουργία μεγάλης επιφάνειας υδάτινου στοιχείου (λίμνες, κανάλια 

κλπ.), τη διάνοιξη γεωτρήσεων, τη κατασκευή δύο (2) αναψυκτηρίων, τη φύτευση του χώρου και 

υλοποίηση δικτύου αυτόματου ποτίσματος, τη κατασκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού, την υλοποίηση 

των υποδομών για τη πυρασφάλεια του χώρου και την εγκατάσταση μικρού περιμετρικού τρένου (με 

τις υποδομές του). 

Η κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του πάρκου σήμερα, καθώς και η λειτουργία έργων 

υποδομής παρουσιάζουν πολλά προβλήματα που σχετίζονται με: 

• Κατασκευαστικά προβλήματα 

• Ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο 

• Έλλειψη συντήρησης και φύλαξης για το κρίσιμο διάστημα μετά την παραλαβή του έργου από 

τον ΟΡΣΑ 

Για την ολοκλήρωση της συγκρότησης ενός πάρκου αναψυχής βασισμένου κυρίως στην ανάπτυξη 

ενός μόνιμου οικοσυστήματος που θα στηρίζεται στο πράσινο και το υδατικό περιβάλλον, άμεση 

προτεραιότητα έχουν τα έργα που αφορούν στην αποκατάσταση των υποδομών διαχείρισης του 

υδάτινου στοιχείου. 

Για την υλοποίηση της εργατικής αποκατάστασης και συντήρησης των υπαρχουσών υποδομών 

καθώς και για την ολοκλήρωση των έργων σύμφωνα με τις μελέτες ώστε να λειτουργήσει αυτό το 

Πάρκο, απαιτείται το ποσό των 9.000.000,00 €. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και έχοντας ως δεδομένη τόσο την πρόθεση του ΑΣΔΑ για 

την ολόπλευρη ανάπτυξη της περιοχής της Δυτικής Αθήνας αλλά και τη δική σας ευαισθησία, 

παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας. 

                                                                        

 Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ 
 
 
 

                                                                                                  Λάμπρος Σπ. Μίχος 
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                                                                                                  Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
• ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΟΔΟ ΑΝ. ΡΩΜΥΛΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΛΑΙΩΝ (Μελέτη 
εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης) 

• ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ 
ΔΗΜΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΛΕΩ (Μελέτη 
εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης) 

• ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΝΤΑΜΑΡΙΟΥ «ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ» ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓ. 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΜΕΧΡΙ 
ΤΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (Προμελέτη) 

• ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΟΙΚΙΛΟ ΟΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ Γ’) 
(Μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης) 

• ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΕΡΑΣ 
ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ – Β’ ΦΑΣΗ (Προμελέτη) 

• ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΚΑΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΛΑΙΩΝΑ, ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ (Μελέτη εφαρμογής 
και τεύχη δημοπράτησης) 

• ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ (Οριστική 
μελέτη) 


