
 

           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου 

 

  

ΕΡΓΟ: 
 
 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ 
ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ UIA05-255 
CULTURAL HIDRANT (URBAN 
INNOVATIVE ACTIONS) 
(Προυπ.5.850.000,00€ )  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: i 

 
 
ΚΑ 30.7322.10 

  CPV 45431000-7 Εργασίες 
πλακόστρωσης 
77310000-6 Φύτευση και 
συντήρηση χώρων πρασίνου 
45233222-1 Κατασκευαστικές 
εργασίες για έργα οδοστρωσίας 
και ασφαλτόστρωσης 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

  Αντικει6μενο του ε6ργου « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ UIA05-255 CULTURAL HIDRANT (URBAN 
INNOVATIVE ACTIONS » αφορα6  εργασι6ες ανα6 πλασης τεσσα6 ρων περιοχω6 ν του Δη6 μου Χαλανδρι6ου 
στο πλαι6σιο του προγρα6 μματος των Αστικω6 ν Καινοτο6 μων Δρα6 σεων (Urban Innovative Actions – 
UIA) για την υλοποι6ηση του ε6ργου με τι6τλο: CULTURAL H.ID.RAN.T (Hidden IDentities ReAppear 
through Networks of WaTer) και αφορα6  στην ανα6 δειξη του Αδρια6 νειου Υδραγωγει6ου, ως 
αναπο6 σπαστο κομμα6 τι μιας σημαντικη6 ς πολιτιστικη6 ς και φυσικη6 ς κληρονομια6 ς και στην αρμονικη6  
ε6νταξη6  του στη συ6 γχρονη ζωη6  των Χαλανδραι6ων. Ο Δη6 μος Χαλανδρι6ου συγκαταλε6γεται μεταξυ6  των 
11 ευρωπαϊκω6 ν πο6 λεων που επιλε6χθηκαν απο6  τη διαχειριστικη6  αρχη6  των Αστικω6 ν Καινοτο6 μων 
Δρα6 σεων(Urban Innovative Actions – UIA). 

Στο σχεδιασμο6  του CULTURAL H.ID.RAN.T εντα6 σσονται τρεις δρα6 σεις: 

 Ανα6 δειξη της πολιτιστικη6 ς κληρονομια6 ς της σχε6σης της πο6 λης με το νερο6 , την αρχειοθε6τηση 
της υπα6 ρχουσας πληροφορι6ας, την ψηφιοποι6ηση6  της και τη χρησιμοποι6ηση6  της ως τμη6 μα 
της ταυτο6 τητας της πο6 λης 

 Ανα6 δειξη του ι6διου του μνημει6ου του υδραγωγει6ου με6σω της διανομη6 ς του κοινου6  αγαθου6  
που περιε6χει, του νερου6 , στην κοινο6 τητα και τη δημιουργι6α μιας αλληλε6γγυας κοινο6 τητας 
νερου6   

 Ανα6 πλαση περιοχω6 ν που αφορου6 ν στη συ6 νδεση του σημαντικο6 τερου σημει6ου του 
Αδρια6 νειου στην περιοχη6  του Συνοικισμου6  το6 σο με το κε6ντρο της πο6 λης με6σω της 
παραρεμα6 τιας ζω6 νης, ο6 σο και με α6 λλα σημει6α στη διαδρομη6 /πορει6α του Αδρια6 νειου 
υδραγωγει6ου με δημο6 σιο χαρακτη6 ρα. 

 
Οι περιοχε6ς που περιλαμβα6 νονται στην παρου6 σα εργολαβι6α ει6ναι οι εξη6 ς: 



 

1. Περιοχη6  Παρε6μβασης Π1 οδου6  Ελ Αλαμε6ιν 
 

2. Περιοχε6ς Παρε6μβασης Π2 – 3, στο τμη6 μα της Παραρεμα6 τιας Ζω6 νης ανα6 μεσα στις 
οδου6 ς Γρι6βα και Γυφτοπου6 λου, και στην Οδο6  Γυφτοπου6 λου απο6  την Πατρια6 ρχου 
Γρηγορι6ου Ε με6χρι και την Οδο6  Κολοκοτρω6 νη 

 
3. Περιοχη6  Παρε6μβασης Π4 οδου6  Κο6 δρου 

 
4. Περιοχη6  Παρε6μβασης Π5  οδου6  Επτανη6 σου 

 
 
Στη μελε6τη του ε6ργου αναλυτικα6  περιγρα6 φονται οι εργασι6ες στις τε6σσερις περιοχε6ς 

ανα6 πλασης που προαναφε6ρονται.  
 
Για την παρου6 σα διαδικασι6α ε6χει εκδοθει6 η απο6 φαση με αρ. πρωτ. 7365/3 -3 - 2022 με 

ΑΔΑ  ΨΒΦΞΩΗΔ  -ΒΚΜ. για την ανα6 ληψη υποχρε6ωσης/ε6γκριση δε6σμευσης πι6στωσης για το 
οικονομικο6  ε6τος 2022. και με αρ.  1 καταχω6 ρηση στο βιβλι6ο εγκρι6σεων και εντολω6 ν πληρωμη6 ς της 
Δ.Ο.Υ.	 (συμπληρω6 νεται και ο αριθμο6 ς της απο6 φασης ε6γκρισης της πολυετου6 ς ανα6 ληψης σε 
περι6πτωση που η δαπα6 νη εκτει6νεται σε περισσο6 τερα του ενο6 ς οικονομικα6  ε6τη, συ6 μφωνα με το 
α6 ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016.  

 
 

Το ε6ργο συγχρηματοδοτει6ται απο6  Ευρωπαϊκη6  ε6νωση στα πλαι6σια του 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ UIA05-255 CULTURAL HIDRANT (URBAN INNOVATIVE ACTIONS) 
1.487.900,00€ (ERDF – 80% π/υ) , απο6  Πρα6 σινο Ταμει6ο 1.000.000,00€ και απο6  ι6διους πο6 ρους του 
Δη6 μου  απο6  τον ΚΑ 30.7322.10 του Προϋπολογισμού ΟΕ 2022 

 
 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΜΑΡΤΙΟΣ 2022  
(Τόπος – Ημερομηνία) 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

ΠΗΝ. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  

ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΠΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΤΑ  

ΤΟΠ. ΜΗΧ. ΠΕ  

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την αριθμο6 162/2022  απο6 φαση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
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