
Νικαιώτες και Νικαιώτισσες

Παρουσιάζουμε τεχνικά έργα που είναι σε εξέλιξη ή 
δημοπρατημένα (με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση) 
και ακόμη μελέτες που έχουν γίνει και περιμένουν την 
υλοποίηση τους, κυρίως από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 
το οποίο έχει «παγώσει » από τον Οκτώβρη του 2009.  
Αυτά τα έργα αποτελούν σίγουρα μία παρακαταθήκη για 
την πόλη μας. 

 Ο Δήμαρχος Νίκαιας,

 Στέλιος Μπενετάτος
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19Ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας
ΘΕΣΗ: Νεκροταφείο Ανάληψης Νεαπόλεως ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ: Ωρίων Ε.Ε.  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Ο.Σ.Κ.) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Ε.Ο. κ.λ.π): 1.781.516,44 € ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ο.Σ.Κ. ΗΜΕΡ. ΔΗ-
ΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 19-11-2008, Δήμος Νίκαιας ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Τεχνική 
Υπηρεσία Δήμου Νίκαιας ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 19-08-2009 ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 19-11-2009 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 14-03-2011 (βάσει χρονοδιαγράμματος)
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το υπό ανέγερση κτίριο στην Ανάληψη αποτελείται από υπόγειο, ισό-
γειο με στεγασμένο χώρο διαλείμματος, Α’ όροφο αιθουσών, Β’ όροφο αιθουσών, δώμα και αύ-
λειο  χώρο με χώρους αθλήσεως και αυλισμού των παιδιών. Η χωροθέτηση του σχολείου στο 
χώρο αυτό διασφαλίζει στο μέλλον για τη Νεάπολη ένα άλσος 55 στρεμμάτων με ήπιες χρήσεις 
αθλητισμού και αναψυχής.

Κατασκευή Δημοτικού Κτιρίου επί των οδών Τυάνων και 
Σμύρνης 47 για τη στέγαση δύο Βρεφονηπιακών Σταθμών.

ΘΕΣΗ: Οδός Τυάνων και Σμύρνης 47 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ & ΜΕΛΕΤΗ: Τεχνική Υπηρεσία Δ. Νίκαιας 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Ε.Ο. κ.λ.π.): 2.111.999,99€  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
1.818.403,04€ στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική 2007 – 2013» και 293.596,95€ πρόγραμμα «ΘΗΣΕ-
ΑΣ».  ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 9-09-2008, Δήμος Νίκαιας ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ ΥΠΟ-
ΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 28-09-2009 (καθυστέρηση λόγω ενστάσεων) ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Τεχνική Υπηρεσία 
Δήμου Νίκαιας ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 7-10-2009 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 8-07-2011 (βάσει 
χρονοδιαγράμματος)
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Στα 1.110 τ.μ. του ιδιόκτητου οικοπέδου κατασκευάζεται κτήριο με υπό-
γειο, ισόγειο και δώμα για δύο βρεφονηπιακούς σταθμούς δυναμικότητας 45 και 40 θέσεων αντί-
στοιχα. Για την εξασφάλιση φυσικού αερισμού και φωτισμού δημιουργείται αίθριο που καταλήγει 
στο δώμα. Ο περιβάλλον χώρος διαμορφώνεται για αύλειο παιχνίδι των βρεφών και νηπίων. 
Μελλοντικά επιτρέπεται να προστεθεί 1 όροφος για επέκταση των σταθμών ώστε η εξυπηρέ-
τηση να φτάσει τον αριθμό των 100 νηπίων και 50 βρεφών, επιπλέον 2 όροφοι για λειτουργίες 
συμβατές με τους σταθμούς, ενώ προτείνεται η κατάργηση του τελευταίου ορόφου για να δημι-
ουργηθεί «πράσινο σε στέγες και δώματα» μεγάλου ύψους. 

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΗΔΗ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 



Το μήκος της παρέμβασης στη λεωφόρο Πέτρου Ράλλη είναι 2,87 χλμ και αφορά τα πεζοδρόμια 
απομακρύνονται οι επιγραφές και πινακίδες, γίνονται αλλαγές πλακών αλλαγές των συνδέσεων 
ύδρευσης και απαγωγής ομβρίων. Δημιουργούνται ράμπες για ΑμεΑ. Μελλοντικά προβλέπεται 
αναθεώρηση της κυκλοφοριακής μελέτης για το δίκτυο ποδηλάτων, ΜΜΜ και αυτοκινήτου.

Ανάπλαση Πλατείας Δαβάκη και οδικού άξονα Π. Ράλλη από 
οδό Δημοκρίτου ως Θηβών (στα πλαίσια της πράξης «Πράσινη 
Ζωή στη Νίκαια»).

ΜΕΛΕΤΗ: Βασίλης Κρίκας, Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Σωτήρης Βουρλιώτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Αντώνιος Ηλιόπουλος, Γεωπό-
νος ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ: Έρασμος Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (συ-
μπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Ε.Ο. κ.λ.π.): 2.380.000,00 ευρώ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ «Αττική 2007 – 
2013» και ίδιοι πόροι ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 27-07-2010, Δήμος Νίκαιας ΑΝΑΔΟΧΟΣ: VRN S.A.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 7-10-2010 ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Νίκαιας ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑ-
ΣΙΩΝ: 13-10-2010 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 5-01-2012 (βάσει χρονοδιαγράμματος)
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Στο άνω τμήμα της Πλατείας διατηρείται ένα μόνο πλάτωμα για το Ιερό της Μάχης της Κοκκινιάς 
στη σημερινή θέση και καταργούνται οι πολλές περιμετρικές προσβάσεις ώστε σε συνδυασμό 
με τη φύτευση που αυξάνεται σημαντικά να δίνεται η αίσθηση στους διερχόμενους του περιπά-
του σε άλσος.  Σε αντιστοιχία με το Ιερό και χωρίς να υπερτονίζεται διαμορφώνεται και ένα μικρό 
θέατρο–καθιστικό για  μικρές εκδηλώσεις της πόλης.  Στο κάτω τμήμα της Πλατείας, όπου η 
διέλευση πεζών είναι εντονότερη, δόθηκε προτεραιότητα στις εγκάρσιες πορείες που υπάρχουν 
σήμερα, με μείωση όμως και εδώ της συνολικής πλακοστρωμένης επιφάνειας και σημαντική 
αύξηση του πρασίνου. Τα πίσω πεζοδρόμια διαπλατύνονται και τοποθετούνται πέργκολες. Όλη 
η Πλατεία αποκτά σύγχρονο φωτισμό. Κοντά στην Π. Ράλλη τοποθετείται τέντα σχήματος υπερ-
βολικού παραβολοειδούς που θα αποτελέσει ένα τοπόσημο για το δεύτερο σημαντικότερο χώρο 
πολιτικών συγκεντρώσεων και έκφρασης κοινωνικών κινημάτων στη Νίκαια.

το έργο σε εξέλιξη, 2010

το έργο σε εξέλιξη, 2010



Ανάπλαση Παιδικής Χαράς Ειρήνη και Χώρου Πρώην Κινηματο-
γράφου Βικτώρια (στα πλαίσια της πράξης «Πράσινη Ζωή στη 
Νίκαια»).
ΘΕΣΗ: Π. Ράλλη (δίπλα στον Πλάτωνα και τον Πολυχώρο) – Βρυούλων & Κύπρου.  ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 
& ΜΕΛΕΤΗ: Τεχνική Υπηρεσία και Δ/νση Πρασίνου Δ. Νίκαιας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ, Ε.Ο. κ.λ.π.): 606.910,00€   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ «Αττική 2007 – 2013».  ΗΜΕΡ. 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 27 Ιουλίου 2010, Δήμος Νίκαιας ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κοινοπραξία Χ. Τσουκνίδα & ΣΙΑ 
Ε.Ε. Τ.Ε. – Ε. Λίτσα ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 24-09-2010 ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου 
Νίκαιας ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 5-10-2010 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 22-06-2011 (βάσει χρο-
νοδιαγράμματος) 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:Στην μεγαλύτερη παιδική χαρά της πόλης, την «Ειρήνη», επιφάνειας 4.5 
στρ. σε οργανική συνέχεια με τον πολυχώρο Μάνου Λοΐζου, τοποθετούνται νέες παχνιδοκατασκευ-
ές για ηλικίες 1 έως 6 ετών (max 8 ετών) για 40 παιδιά, παχνιδοκατασκευές για ηλικίες 6 έως 12 (max 
14 ετών) για 45 παίκτες, μονή μπασκέτα και τοίχος προπόνησης τένις, διαμορφώνεται διαδρομή για 
τρέξιμο μήκους 260μ, χώρος με όργανα άσκησης εφήβων και ενηλίκων. Ανακαινίζονται οι είσοδοι. 
Αυξάνεται σημαντικά το πράσινο και αναπτύσσεται ένα οικολογικό παιχνίδι δράσης.

Συντήρηση οδών 2009
ΜΕΛΕΤΗ: Τεχνική Υπηρεσία Δ. Νίκαιας, 2009 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
Ε.Ο. κ.λ.π.): 200.000 ευρώ ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 17-11-2009 ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  Μαστροκώστας – 
Καψάλης Ο.Ε.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο σταμάτησε λόγω «παγώματος»  του προγράμματος 
ΘΗΣΕΑΣ, θα συνεχιστεί το 2011 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 11-02-2010 ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 21-02-
2010 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 6 μήνες (βάσει χρονοδιαγράμματος)

Κατασκευή ρείθρων 2009
ΜΕΛΕΤΗ: Τεχνική Υπηρεσία Δ. Νίκαιας, 2009 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
Ε.Ο. κ.λ.π.): 100.000 ευρώ ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 9-09-2009 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Παπαθανασίου Γ. 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο σταμάτησε λόγω «παγώματος»  του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ, θα 
συνεχιστεί το 2011 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 09-12-2009 ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 19-12-2009 ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 6 μήνες (βάσει χρονοδιαγράμματος)

Στο ιστορικό κέντρο, στο χώρο του πρώην Κινηματογρά-
φου «Βικτώρια» επιφάνειας 700 τ.μ. με τα πεζοδρόμια, 
δημιουργείται μία πλατεία με πολύ πράσινο και φως που  
εξοπλίζεται με πέργκολα, καθίσματα, εικαστικό έργο και 
πολυσύνθετο όργανο παιχνιδιού για ηλικίες από 2 έως 6 
ετών (max 8 ετών).

το έργο σε εξέλιξη, 2010



Στον μεικτό λεωφορειόδρομο της οδού Βουρνόβα γίνεται φρεζάρισμα της υφιστάμενης ασφάλ-
του και επίστρωση με εφαρμογή ψυχρών ιδιοτήτων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της 
αστικής θερμικής νησίδας. Πραγματοποιούνται εργασίες υδραυλικών έργων στο δίκτυο ομβρί-
ων της ΕΥΔΑΠ. Δημιουργούνται 27 δημοτικές θέσεις στάθμευσης και ανακατασκευάζονται τα 
πεζοδρόμια. Τοποθετούνται σε όλα τα τετράγωνα πέργκολες, καθίσματα σε παρτέρια για καλ-
λωπιστικά φυτά. Αναδεικνύονται ορισμένες στάσεις λεωφορείων. Πυκνώνουν οι δενδροστοιχίες 
με πλατανοειδή σφενδάμια και γιακαράντες. Εγκαθίσταται σύγχρονος φωτισμός από το δρόμο 
προς το πεζοδρόμιο.

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ανάπλαση Εμπορικών Δρόμων Δήμου Νίκαιας, Οδός Π. 
Τσαλδάρη (από Π. Ράλλη έως Προύσσης), Οδός Βουρνόβα 
στην Άνω Νεάπολη

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ & ΜΕΛΕΤΗ: Τεχνική Υπηρεσία και Δ/νση Πρασίνου Δ. Νίκαιας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Ε.Ο. κ.λ.π.): 1.150.000,00€ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πόροι Νομαρχίας 
Πειραιά ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 7/09/2010, Νομαρχία Πειραιά ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κοινοπραξία Μου-
σουλέας Βασίλειος & Μαραλέτος Αριστείδης ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 12/2010 (καθυστέρηση 
λόγω ελέγχου γνησιότητας εγγυητικών από ΤΣΜΕΔΕ) ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Νομαρχίας Πειραιάς ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 01/2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 12/2011 (βάσει 
χρονοδιαγράμματος)
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Στον παρκοπεζόδρομο της οδού Π. Τσαλδάρη πάνω από την Π. Ράλλη τοποθετούνται μπάρες 
για οφιοειδή κίνηση τροχοφόρων ώστε η ταχύτητα να πέσει κάτω από τα 15 χλμ/ώρα και να ορι-
σθούν 20 θέσεις στάθμευσης. Αλλάζουν οι σημάνσεις και δημιουργούνται πορείες ΑμεΑ. Εγκαθί-
σταται σύγχρονος αστικός εξοπλισμός (καθίσματα, πέργκολες, παιχνίδια), καταργούνται αρκετά 
παρτέρια και γίνονται μεταφυτεύσεις, πυκνώνουν οι δενδροστοιχίες. Ανακαινίζεται η παιδική 
χαρά του Αη Γιώργη. 



Ανάπλαση εσωτερικών χώρων κοινής χρήσης στα προσφυγικά 
Ο.Τ. κατοικίας μεταξύ των οδών Κύπρου – Ηλιουπόλεως – 
Αμυραδάκη – Αμερικανίδων Κυριών

ΜΕΛΕΤΗ: Ελένη Ακρίτα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αναστάσιος Βασιλειάδης, Ηλεκτρολόγος Μηχα-
νικός.  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Ουρανία Μερη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Κάτια Χάγιου, Αρχιτέκτων Μηχανι-
κός.  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ: Ωρίων ΕΕ (για λογαριασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ-
ΜΟΣ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Ε.Ο. κ.λ.π.):  312.802,51€   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  Εθνικοί Πόροι 
μέσω του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 20/07/2010 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Χριστίνα 
Τσουκνίδα ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Νίκαιας ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 29/09/2010 (Κα-
θυστέρηση λόγω αναμόρφωσης «ΘΗΣΕΑ»). ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 19/03/2011 (βάσει 
χρονοδιαγράμματος). 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Λειτουργικός διαχωρισμός του κοινόχρηστου χώρου των 5 προσφυγι-
κών οικοδομικών τετραγώνων (σύνολο κοινόχρηστης επιφάνειας 2.675 τ.μ.) σε 3 ζώνες: «ιδιω-
τική», «ενδιάμεση», «δημόσια» Για κάθε μία προτείνονται συγκεκριμένες πλακοστρώσεις, φωτι-
σμός, αστική επίπλωση, είδος φυτεύσεων και άλλα. Λόγου χάρη στην «ιδιωτική ζώνη» το υλικό 
επίστρωσης είναι ο κυβόλιθος 10Χ10 χρώματος κεραμιδί κατάλληλος για γλάστρες, τοποθέτηση 
ιδιωτικών καθισμάτων, άπλωμα ρούχων. Στην «ενδιάμεση ζώνη», κυβόλιθος 10Χ10 χρώματος 
ώχρα με ενδιάμεση ζώνη τσιμέντου πάχους 10 εκ. Στη «δημόσια ζώνη» που καταλήγει και σε 
σχολεία της περιοχής, χτενιστό μπετόν με αρμούς σκυροδέματος όπου τοποθετούνται χρωματι-
στά κομμάτια μάρμαρο γιατί η διάσπαρτη τοποθέτηση μαρμάρου σε χυτό υλικό δημιουργεί την 
αίσθηση μονοπατιού. Τα καθίσματα διατάσσονται με τέτοιο τρόπο στο χώρο έτσι ώστε να δη-
μιουργούνται αγκαλιές που αυξάνουν την κοινωνικότητα. Τα φώτα είναι χαμηλά τύπου bollards 
στις διαδρομές και ψηλά στις δημιουργούμενες «πλατείες». Κύβοι χρώματος πορτοκαλί τοπο-
θετούνται για την αποτροπή του αυτοκινήτου. Ειδική μέριμνα για την απαγωγή των ομβρίων 
υδάτων όπως και για την κυκλοφορία των ΑμεΑ με ράμπες όπου υπάρχουν ανισοσταθμίες.



ΜΕΛΕΤΕΣ 
Ενεργειακή Αποδοτικότητα στο Δήμο Νίκαιας

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΤΠΑ ΕΠΕ, 2008 ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ πιλοτικών παρεμβάσεων (συμπε-
ριλαμβανομένου ΦΠΑ, Ε.Ο. κ.λ.π.):  1.050.970,78€ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Υποβολή πρότασης χρημα-
τοδότησης στο ΥΠΕΣΔΑ (ΕΣΠΑ 2007 – 2013). Σε εξέλιξη η αξιολόγηση της πρότασης. 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Στο πλαίσιο πρόσκλησης του Υπουργείου Ανάπτυξης το 2008, ο Δήμος 
Νίκαιας υπέβαλλε πρόταση για το έργο: “Ενεργειακή αποδοτικότητα στο Δήμο Νίκαιας (Πρό-
γραμμα Εξοικονομώ)”. Στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης του Δήμου Νίκαιας στο πλαίσιο της 
ανωτέρω πρότασης παρουσιάζεται η στρατηγική του Δήμου σε θέματα περιβάλλοντος και ενερ-
γειακής αποδοτικότητας η οποία αναλύεται σε 5 άξονες: Αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότη-
τας των δημοτικών κτιρίων, Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό, Προώ-
θηση της αειφόρου αστικής κινητικότητας, Βελτίωση του μικροκλίματος σε υπαίθριους χώρους, 
Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών σε θέματα ορθολογικής ενεργειακής 
συμπεριφοράς  Από τις δράσεις αυτές επιλέχθηκαν και εντάχθηκαν στο Σχέδιο Υλοποίησης του 
Δήμου παρεμβάσεις που θεωρούνται υψηλής προτεραιότητας και ειδικότερα επεμβάσεις στο:  
Παλιό δημαρχείο, Βρεφονηπιακό σταθμό της οδού Κύπρου 42, Παιδικό Σταθμό των οδών Εφέ-
σου και Γέμελου, Δημοτική Βιβλιοθήκη, 12ο Δημοτικό Σχολείο και σε μια σειρά από κεντρικούς 
δρόμους καθώς και στην πλατεία 25ης Μαρτίου. 

Λήψη υφιστάμενων 
πλακών μαρμάρου

Γενική όδευση δικτύων ροής πεζών - ποδηλάτων

Λήψη υφιστάμενων 
πλακών Καρύστου

Περιοχές σκίασης πλατείας 25ης Μαρτίου στις 
12/9 ώρα 12:00 μετά τις επεμβάσεις

Περιοχές σκίασης πλατείας 25ης Μαρτίου στις 
12/9 ώρα 12:00 σήμερα



Μελέτη Ανάπλασης Πάρκου Γλυπτικής  
στον Περιβάλλοντα Χώρο του Κατράκειου 
ΘΕΣΗ: Υπερτοπικός πόλος Τέχνης, Αναψυχής και Άθλησης, στο Σελεπίτσαρι ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ: Τεχνική Υπηρεσία Δ. Νίκαιας  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Ελίζα Κουλουμέντα, Αρ-
χιτέκτων Μηχανικός, 2010  ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Σε εξέλιξη ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕ-
ΛΕΤΗ (ΦΩΤΙΣΜΟΣ): Δεν έχει ξεκινήσει ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Ε.Ο. κ.λ.π.): 818.000€
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υλοποίηση κεντρικού σεναρίου με θέμα τους πρόσφυγες και τον ξερι-
ζωμό για τη συμβολική αλλά και ουσιαστική έκθεση των γλυπτών. Αναβάθμιση της λειτουρ-
γικότητας του πάρκου και της εσωτερικής οργάνωσης με ορθολογική και λειτουργική διάταξη 
του χώρου παραγωγής των έργων και του χώρου έκθεσης τους με δυνατότητα έκθεσης όλων 
των γλυπτών που υπάρχουν σήμερα αλλά και μελλοντικών. Δημιουργία χώρων ‘εκτόνωσης’, 
όπως η παιδική χαρά και η καφετέρια. Αρμονική και εποικοδομητική συνύπαρξη του Θεάτρου, 
με το Πάρκο Γλυπτικής, τους χώρους άθλησης και εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου. Ανεξάρτη-
τη πρόσβαση στο χώρο και εύκολη προσπέλασή του για όλες τις ομάδες επισκεπτών. Πρόταση 
ανάπτυξης δασικού πρασίνου που μαζί με την παρουσία του νερού σε ενδοδαπέδια συντριβά-
νια προσφέρει μια σημαντική περιβαλλοντική αξία. 

Συντήρηση Υπαίθριων Γηπέδων Μπάσκετ σε διάφορα σημεία στο 
Δήμο της Νίκαιας
ΜΕΛΕΤΗ: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Νίκαιας, 2008 - 2009 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (συμπεριλαμβανο-
μένου ΦΠΑ, Ε.Ο. κ.λ.π.):  151.000 € ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο σταμάτησε λόγω «παγώματος» 
του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Συντήρηση 5 γηπέδων μπάσκετ. (Άλσος 
Βώκου, Δεξαμενή – Αγ. Φίλιππας, Παιδική Στέγη, Κωστή Παλαμά δίπλα στα νηπιαγωγεία, πε-
ριβάλλοντας χώρος Κατράκειου πίσω από το σχολείο). Προμήθεια και τοποθέτηση ακρυλικού 
συνθετικού τάπητα Supersoft Doppio, 6 ταμπλό μπασκέτας και περίφραξη των γηπέδων.

Κατασκευή γηπέδων 5Χ5 (1 γήπεδο στον πολυχώρο Μάνου Λοΐζου)
ΜΕΛΕΤΗ: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Νίκαιας, 2009 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, Ε.Ο. κ.λ.π.): 160.000 € ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο σταμάτησε λόγω διακοπής του προ-
γράμματος ΘΗΣΕΑΣ. 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ελάχιστες διαστάσεις αγωνιστικού χώρου: 15,00 Χ 25,00 μ. Μέγιστες 
διαστάσεις: 25,00 Χ 42,00 μ. Περιμετρικά περίφραξη, ύψους 4,00 μ. με τις απαραίτητες εισόδους 
και προβολείς. Διπλή κλίση έτσι ώστε να απορρέουν τα όμβρια στον περιμετρικό χώρο. 


