
 

 

Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων 2020 | Σύνοψη 
Η αναβάθμιση των υποδομών καθαρισμού, ανακύκλωσης και ηλεκτροφωτισμού θα διαδραματίσει 
καθοριστικό ρόλο, επίσης, τα επόμενα χρόνια με περίπου 40 εκατομμύρια να δαπανώνται για την 
αγορά μηχανικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού για τον καθαρισμό και την ανακύκλωση. Θα 
αγοραστούν νέοι κάδοι απορριμμάτων και εξοπλισμός καθαρισμού, ενώ νέοι -φιλικοί προς το 
περιβάλλον - λαμπτήρες θα αντικαταστήσουν τους υπάρχοντες. Ο δήμαρχος τόνισε επίσης τη 
δέσμευση του δήμου για “Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής διαχείρισης, το οποίο βασίζεται στις 
αρχές της αειφορίας και της ανθεκτικότητας” με καλύτερη συντήρηση των δημοσίων χώρων 
πρασίνου, συμπεριλαμβανομένων εργασιών πυροπροστασίας και αντιπλημμυρικών έργων.  

Τρία μεγάλα και φιλόδοξα έργα βρίσκονται -ήδη- σε εξέλιξη. Δύο τοποθεσίες-ορόσημα στο κέντρο 
της Αθήνας, ο λόφος του Λυκαβηττού και ο Εθνικός Κήπος παίρνουν την προσοχή που αξίζει, μέσω 
έργων αποκατάστασης των περιπατητικών διαδρομών, ενώ θα κατασκευαστεί ένα νέο πάρκο στην 
περιοχή του Ελαιώνα, με στόχο να αναβαθμίσει την ευρύτερη πολύπαθη περιοχή.  

 

Αναφορικά με τη βιωσιμότητα στην πόλη, ο δήμος Αθηναίων έχει δεσμευτεί για τα παρακάτω για το 
2020.  

Υγεία & ευεξία: Πράσινη Αθήνα  

- Υλοποίηση προγράμματος ενίσχυσης του πρασίνου της Αθήνας, καθώς και εργασίες συντήρησης 
σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, πεζοδρόμια και κλαδέματα/εργασίες κλάδευσης: 10 
εκατομμύρια ευρώ (από το 2020, σε βάθος διετίας)  

- ‘Εργο Εθνικού Κήπου | Συντήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση των υποδομών του Εθνικού 
Κήπου: 4,2 εκατομμύρια ευρώ  

- Έργο πάρκου Ελαιώνα | Κατασκευή πάρκου 46 στρεμμάτων: 8,6 εκατομμύρια ευρώ  

- Έργο λόφου Λυκαβηττού: Αποκατάσταση περιπατητικής διαδρομής μήκους 3 χιλιομέτρων 

 

Καθαρό νερό και σύστημα αποχέτευσης  

- Εκπόνηση και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εξυγίανσης και καθαρισμού του 
δημόσιου χώρου, αντικατάσταση και αναδιοργάνωση του δικτύου των κάδων: 3 εκατομμύρια ευρώ 

- Αγορά και αντικατάσταση δημοσίων κάδων ανακύκλωσης και υλικού εξοπλισμού: 4 εκατομμύρια 
ευρώ  



 

- Εκπόνηση και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εξυγίανσης και καθαρισμού του 
δημόσιου χώρου, αντικατάσταση και αναδιοργάνωση του δικτύου των κάδων: 3 εκατομμύρια ευρώ. 

 

Υποδομές 

- Ασφαλτοστρώσεις: 42 εκατομμύρια ευρώ για 171 διαφορετικά έργα (58 σε εξέλιξη, 89 νέα & 24 υπό 
μελέτη (175 χιλιόμετρα συνολικού οδικού δικτύου)  

- Επιδιόρθωση & αναζωογόνηση δημόσιων πλατειών και πεζοδρομίων: 40 εκατομμύρια ευρώ 

- Έργα  συντήρησης και επισκευής δημοτικών κτιρίων και σχολείων: 33 εκατομμύρια ευρώ  

 

Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες 

- Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων: 6 εκατομμύρια ευρώ  

- Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού: 1,5 εκατομμύρια ευρώ 

- Αγορά υλικών και εξοπλισμού πυροπροστασίας: 1 εκατομμύριο ευρώ   

- Δράσεις πυροπροστασίας: 1 εκατομμύριο ευρώ  

- Έργο Λυκαβηττού: Υλοποίηση παρεμβάσεων προστασίας από πλημμύρες & αντικατάσταση 
περιμετρικού δρόμου μήκους 1700 μέτρων: 1,5 εκατομμύρια ευρώ 

 

Υπεύθυνη κατανάλωση & παραγωγή 

- Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας: 20 εκατομμύρια ευρώ  

- Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από λάμπες νέας τεχνολογίας προϋπολογισμού: 1 ,38 εκατ. 
ευρώ. 

- Ενεργειακές αναβαθμίσεις σε 15 σχολεία και δύο δημοτικά κτίρια: 6.000.000 ευρώ 

 

Green Key  

Στην Αθήνα βρίσκονται 25 μονάδες και επιχειρήσεις με σήμα Green Key.  

Το Green Key είναι το πλέον αναγνωρισμένο διεθνώς Eco-label που υποστηρίζει τη βιώσιμη 
ανάπτυξη στον τομέα της τουριστικής βιομηχανίας. 



 

Το Green Key είναι το σήμα που δίνεται ως επιβράβευση σε τουριστικές επιχειρήσεις με 
περιβαλλοντική ταυτότητα. Πρόκειται για μία διεθνή πιστοποίηση που επιβεβαιώνει έγκυρα ότι ο 
χώρος φιλοξενίας που την έχει λάβει πληροί όλες τις διεθνείς προϋποθέσεις περιβαλλοντικής 
διαχείρισης που έχει ορίσει το Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Foundation for 
Environmental Education). 

 

Χάρτης δράσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών προς το μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα έως το 
2025  

Το αεροδρόμιο της Αθήνας ανακοίνωσε το σχέδιο "ROUTE 2025", το οποίο αποτελεί τη δέσμευσή 
του για την επίτευξη μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα μέχρι το 2025, πολύ πριν από το στόχο 
του 2050 που ανακοίνωσαν τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια τον Ιούνιο 2019.   

- Εντός του δεύτερου τριμήνου του 2020, θα υλοποιηθεί ένας χάρτης δράσεων για την παραγωγή 
καθαρής ενέργειας εντός του αεροδρομίου μέσω φωτοβολταϊκών για αυτοκατανάλωση, με σκοπό 
την κάλυψη  του 100% των αναγκών της Εταιρείας Αεροδρομίου σε ηλεκτρική ενέργεια, η οποία 
αντιστοιχεί στο 91,1% του τρέχοντος αποτυπώματος άνθρακα της εταιρείας. 

- Έως το τέλος του 2020, θα υλοποιηθεί ένας χάρτης δράσεων για την εκμηδένιση του υπόλοιπου 
8,9% του αποτυπώματος άνθρακα που αντιστοιχεί στις άμεσες εκπομπές λόγω κατανάλωσης 
καυσίμων (μέσω πρωτοβουλιών όπως η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, τα βιοκαύσιμα, οι αντλίες 
θερμότητας κ.λπ.). 

 

 

Διαβάστε το αναλυτικό τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων στην επίσημη ιστοσελίδα του: 
www.cityofathens.gr/sites/default/files/2020_Texniko_Programma.pdf  

http://www.cityofathens.gr/sites/default/files/2020_Texniko_Programma.pdf

