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∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 

ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ  ΚΤΙΡΙΟ  ΣΤΟΝ  ∆ΗΜΟ  Π. ΦΑΛΗΡΟΥ   

ΜΕ  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ   

ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Την  υλοποίηση  του  έργου  µε  αντικείµενο  την  ¨Κατασκευή  
υπόγειου  χώρου  στάθµευσης  οχηµάτων  καθαριότητας  και  

υπέργειου  χώρου  γραφείων  καθαριότητας  και  χώρου  πρασίνου  
και  παιδικής  χαράς  στο  Ο.Τ.  381¨ αποφάσισαν  µε  την  

υπογραφή  της  Προγραµµατικής  Σύµβασης  η  Περιφερειάρχης  
Αττικής  Ρένα  ∆ούρου  και  ο  ∆ήµαρχος  Παλαιού  Φαλήρου, 

∆ιονύσης  Χατζηδάκης. 
 

Πρόκειται  για  έργο  προϋπολογισµού 4.880.000 ευρώ  µε  ΦΠΑ  
που  θα  χρηµατοδοτηθεί  εξ  ολοκλήρου  από  ιδίους  πόρους  της  

Περιφέρειας  Αττικής. 
 

Στόχος  του  έργου  είναι  η αναβάθµιση  της  ευρύτερης  περιοχής  
µε  την  κατασκευή  ενός  σύγχρονου  κτιρίου  στον  ∆ήµο  

Παλαιού  Φαλήρου, συνολικού  εµβαδού  δόµησης  475,24 τ.µ., το  
οποίο  θα  αποτελείται  από  ισόγειο, καθώς  και  Α΄ και  Β΄ 

υπόγειο. Το  εµβαδόν  του  Α΄ και  Β΄ υπογείου  είναι  1.598,85 
τ.µ.  και  1.693,14 τ.µ. αντίστοιχα. 

 
Συγκεκριµένα, η  κύρια  χρήση  του  κτιρίου  περιλαµβάνει  την  
κατασκευή  χώρων  γραφείων, αποδυτηρίων  και  κυλικείου  για  

την  εξυπηρέτηση  της  υπηρεσίας  καθαριότητας  και  των 
εργαζόµενων  του  ∆ήµου. Ακολούθως, στη  στάθµη  του  Α΄ και  
Β΄ Υπογείου  θα  δηµιουργηθούν  χώροι στάθµευσης  µεγάλων  
οχηµάτων  και  λοιπών  αυτοκινήτων, καθώς  και  χώροι  Η/Μ  

εγκαταστάσεων  και  αποθηκών. Στον  περιβάλλοντα  χώρο  του  
συγκροτήµατος  θα  πραγµατοποιηθούν  εκτενείς  διαµορφώσεις  

πρασίνου και  δεντροφυτεύσεων, ενώ  προβλέπεται  η  κατασκευή  
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παιδικής  χαράς, γηπέδου  µπάσκετ, πλακοστρώσεων  και  ράµπας  
γκαράζ. 

 
Οι  παρεµβάσεις  θα  πραγµατοποιηθούν  στο  Ο.Τ.  381  του  
∆ήµου  Παλαιού  Φαλήρου, το  οποίο  ορίζεται από τις  οδούς  

Κοραή, Αγίου  Πέτρου, Σωκράτους  και  Χαλκίδος (πεζόδροµος). 
 

Τέλος  επισηµαίνεται  ότι  το  έργο  θα  δηµοπρατηθεί  και  θα  
εκτελεστεί  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία  του  ∆ήµου  Παλαιού  
Φαλήρου. H ∆ηµοπράτηση  του  έργου  αναµένεται  εντός  του  

πρώτου  15µέρου  του  Μαΐου  και  αφού  ελεγχθεί  ο  διαγωνισµός  
από  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο  θα  ξεκινήσουν  οι  εργασίες  µε  

στόχο  την  ολοκλήρωση  του  έργου  εντός  20µήνου.  
 
 
 

 

 

 
 

 

  

  


