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Ο Δήμος Αμαρουσίου, με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής 
της Κοκκινιάς και προκειμένου να αναβαθμίσει το Κ.Χ. 9760, που για πάνω από 20 χρόνια 
λειτουργούσε σαν χώρος των εξωτερικών συνεργείων του Δήμου και στάθμευσης των 
δημοτικών απορριμματοφόρων, αλλά και της γύρω περιοχής, εκπόνησε μελέτη ανάπλασης της 
εν λόγω περιοχής, το 2013.  

Στη μελέτη προβλέπεται, η αναβάθμιση της περιοχής μέσω της δημιουργίας ενός ελεύθερου 
δημόσιου χώρου αναψυχής και πρασίνου (ΚΧ 9760) και η ανακατασκευή των οδών Κονίτσης, 
Αγίου Αθανασίου και τμήμα της οδού Σωρού, με τη δημιουργία μεγάλων πεζοδρομίων, 
κατασκευή ραμπών και «οδηγού τυφλού» σε αυτά,  οριοθετημένων θέσεων στάθμευσης και 
θέσεων τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης.  Το νέο πάρκο και η ανάπλαση 
των οδών, θα αναβαθμίσει αισθητικά την περιοχή και θα της προσδώσει ένα “νέο ύφος”. Τέλος, 
μέσω της ενίσχυσης του πρασίνου, της χρήσης ψυχρών υλικών και γενικότερα μέσω ενός 
σχεδιασμού βασισμένου σε βιοκλιματικές αρχές, θα επιτευχθεί η αναβάθμιση του ευρύτερου 
αστικού περιβάλλοντος και η βελτίωση των επιπέδων θερμικής άνεσης. 

Η μελέτη αυτή, προϋπολογισμού 2.436.871,81€, με ενέργειες του δήμου, εγκρίθηκε για 
χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ στις 19.11.2013.  

Στις 08.12.2014 εγκρίθηκε η δημοπράτηση για την κατασκευή του έργου, από το ΕΣΠΑ.   

Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία και αφού είχαν εξασφαλιστεί οι 
απαιτούμενες εγκρίσεις για την υλοποίηση του έργου (αρχαιολογία, περιβαλλοντικά, 
δασαρχείο, Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, ΟΑΣΑ κλπ),  στις 23.04.2015 προκειμένου να 
δημιουργηθεί ρευστότητα χρημάτων από την Κεντρική Κυβέρνηση, έγινε ανάκληση της ένταξης 
του έργου, μαζί με δεκάδες άλλα έργα σε όλη την Ελλάδα!!!!!!!!   

Εντωμεταξύ και παράλληλα το 2013, ο Δήμος Αμαρουσίου θεωρώντας προτεραιότητα την 
κατασκευή δικτύου ομβρίων σε διάφορες περιοχές του Δήμου, μεταξύ των οποίων και η 
Κοκκινιά, καταθέτει μελέτες - προτάσεις προς έγκριση εκτέλεσης έργων ομβρίων στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης.  

Με απόφαση της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής του Υπουργείου Ανάπτυξης, στις 
02.05.2013, εγκρίνεται η κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων από το Δήμο Αμαρουσίου στις 
περιοχές «Στούντιο Α», «Νέα Λέσβος», «Ψαλίδι» και «Πολύδροσο» ενώ η κατασκευή δικτύου 
ομβρίων στις περιοχές «Κοκκινιά» και «Ανάβρυτα» ανατίθεται στην Περιφέρεια Αττικής.   



Από το 2013 και έκτοτε ο Δήμος Αμαρουσίου ολοκλήρωσε την κατασκευή των τριών έργων  
ομβρίων  του ανατέθηκαν και το τέταρτο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται το 
φθινόπωρο του 2019.  

Η Περιφέρεια Αττικής, που από το 2013, της ανατέθηκε από την ΚΣΕ του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, να κατασκευάσει το δίκτυο ομβρίων των περιοχών «Κοκκινιά» και «Ανάβρυτα», 
έξι χρόνια μετά δεν έχει ξεκινήσει καν τη διαδικασία δημοπράτησης των έργων.  

Ο Δήμος Αμαρουσίου, παρόλο που το έργο ανάπλασης του ΚΧ 9760 και της γύρω περιοχής, 
απεντάχθηκε από την χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, θεωρώντας πολύ σημαντικό για την 
αναβάθμιση της μέχρι τώρα υποβαθμισμένης περιοχής, αποφάσισε να το υλοποιήσει με δικούς 
του πόρους.  

Κατά την κατασκευή του έργου ανάπλασης και προκειμένου να ανακουφιστεί έστω και 
προσωρινά η οδός Κονίτσης από τα όμβρια και λιμνάζοντα ύδατα, μέχρι να κατασκευαστεί το 
δίκτυο ομβρίων της περιοχής, θα ανακατασκευαστεί όλο το οδόστρωμα της οδού και θα δοθούν 
οι απαιτούμενες ρύσεις ώστε να υπάρχει ροή των υδάτων στα χαμηλά σημεία και όχι 
συσσώρευση στάσιμων υδάτων.       
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