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ΠΡΟΣΑΕΙ ΕΡΓΩΝ  ΚΑΙ ΜΕΛΕΣΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 «ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ» 

Συμμετοχή στη Διαβοφλευση του Δήμου 

ΑΣ04 

1. Δημιξσογία γχμιώμ αμακύκλχρηπ ρςα κέμςοα γειςξμιώμ για καςά οεύμα (υαοςί, 

γσαλί,  μέςαλλξ, πλαρςικό, βιξαπξβλήςα) ρσλλξγή. 

2. Τξπξθέςηρη σπόγειχμ κάδχμ ρςιπ πλαςείεπ και ςξσπ κεμςοικξύπ δοόμξσπ ςχμ 

πόλεχμ. 

3. Δχοεάμ διαμξμή ξικιακώμ κάδχμ κξμπξρςξπξίηρηπ 

ΑΣ06 

Μέςοξ Ι: Διαςήοηρη και ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ και ποξώθηρη ςηπ απξδξςικήπ 

χοήρηπ ςωμ πόοωμ 

1. Διαμόοτχρη  αρςικώμ πεζξπξοικώμ διαδοξμώμ καςά μήκξπ ςχμ  δύξ οεμάςχμ (ξι 

δοόμξι ςξσ μεοξύ) πξσ διαρυίζξσμ ςξμ ξικιρςικό ιρςό. Ατξοά ςξ οέμα Μελιρρίχμ 

από Μαγγίμα και ςξ οέμα ςξσ Αγ. Σίλα από ςημ ξμώμσμη πλαςεία μέυοι ςημ 

ρσμβξλή ςξσπ ρςξμ  κύοιξ κλάδξσ ςξσ οέμαςξπ Πεμςέληπ 

2. Διαμόοτχρη μξμξπαςιώμ καςά μήκξπ ςξσ κύοιξσ κλάδξσ ςξσ οέμαςξπ Πεμςέληπ 

και πεζξδοξμήρειπ – διαμξίνειπ  παοαοεμάςιχμ ξδώμ,  με ρςόυξ ςημ δημιξσογία 

ρσμευξύπ πεζξπξοικήπ διαδοξμήπ από ςξ  ύφξπ ςξσ Νξρξκξμείξσ μξρημάςχμ 

θώοακξπ ρςημ Πεμςέλη  μέυοι ςημ ξδό Σιρμαμξγλείξσ. 

3. Βελςίχρη βαςόςηςαπ (διαμόοτχρη – διαπλάςσμρη – απελεσθέοχρη)  πεζξδοξμίχμ 

καςά μήκξπ ςχμ κεμςοικώμ  δοόμχμ και πέοιν ςχμ πλαςειώμ. 

4. Διαμόοτχρη ςξσ υώοξσ ςξσ ΝΙΔΝ ρε αρςικό πάοκξ 

5. Απξμάκοσμρη αμιαμςξρκεπώμ  

Μέςοξ IΙ: Ποξραομξγή ρςημ Κλιμαςική Αλλαγή, Ποόληψη και Διαχείοιρη Κιμδύμωμ 

1. Έλεγυξπ επάοκειαπ παοξυεςεσςικήπ ικαμόςηςαπ οεμάςχμ Αγ. Σύλλα και Μελιρρίχμ 

2. Δημιξσγία εθελξμςικξύ πσοξρβερςικξύ ρςαθμξύ ρςξ ΝΙΔΝ 

Μέςοξ ΙΙΙ: Αμάδεινη και ποξρςαρία πεοιξχώμ πληρίξμ αοχαιξλξγικώμ χώοωμ, 

ποξρςαςεσόμεμωμ πεοιξχώμ, διαςηοηςέωμ μμημείωμ και μμημείωμ πξλιςιρςικήπ 

κληοξμξμιάπ 
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1. Αμάδεινη και σλξπξίηρη ςηπ ξδξύ Λιθαγχγίαπ από ςέομα Πεοικλέξσπ ρςη Νέα 

Πεμςέλη μέυοι ςημ ένξδό ςηπ ρςημ Οδό Πεμςέληπ ρςα Βοιλήρια με ρημαςξδόςηρη 

και  πεζξδοόμηρη με ρςόυξ ςημ  δημξσογία ιρςξοικήπ πεζξπξοικήπ / 

πξδηλαςικήπ διαδοξμήπ. Τξ έογξ μπξοεί μα απξςελέρει μια εμβλημαςική αουή 

για επέκςαρή ςξσ μέυοι ςημ Ακοόπξλη, μέρα από διαδημξςική ρσμεογαρία.  

2. Απελεσθέοχρη  ςηπ κξίςηπ ςχμ οεμάςχμ από ασθαίοεςεπ καςαρκεσέπ 

ΑΣ07 

1. Αμέγεορη Παιδικξύ  Σςαθμξύ και Νηπιαγχγείξσ  ρε  ξκόπεδξ ςηπ σπό έμςανη 

πεοιξυήπ ςηπ 25ηπ Μαοςίξσ ςηπ  Ν. Πεμςέληπ 

2. Μεςαςοξπή βξηθηςικώμ κςιοίχμ ΝΙΔΝ ρε δξμέπ ποξρυξλικήπ αγχγήπ 

ΑΣ08 

1. Ποξμήθεια εταομξγήπ διαυείοιρηπ  ρςόλξσ απξοοιμμαςξτόοχμ και ξυημάςχμ 

Δήμξσ 

2. Καςάοςιρη Master plan για ςημ φητιακή ρύγκλιρη  ςξσ Δήμξσ και εκπόμηρη  ςχμ 

αμςίρςξιυχμ  μελεςώμ  σλξπξίηρηπ  

ΑΣ09 

1. Μελέςη Τξπικξύ Χχοικξύ Συεδίξσ  Πεμςέληπ και ρσγκεοαρμξύ ςξσ με ςα  ΓΠΣ 

Μελιρρίχμ και  Ν. Πεμςέληπ  

2. Ολξκλήοχρη πξλεξδξμικήπ  Μελέςηπ γειςξμιιάπ 25ηπ Μαοςίξσ Ν. Πεμςέληπ 

3. Μελέςεπ καςαρκεσήπ μξμξπαςιώμ, πεζξδοξμήρεχμ και διαμξοτώρεχμ 

πεζξδοξμίχμ 

4. Μελέςεπ αμέγεορηπ Παιδικξύ  Σςαθμξύ και Νηπιαγχγείξσ ρςη Ν. Πεμςέλη και   

μεςαςοξπήπ βξηθηςικώμ υώοχμ ΝΙΔΝ ρε δξμέπ ποξρυξλικήπ αγχγήπ 

5. Καςάοςιρη Master plan και εκπόμηρη επί μέοξσπ μελεςώμ  σλξπξίηρηπ για ςημ 

φητιακή ρύγκλιρη  ςξσ Δήμξσ  

6. Καςάοςιρη Master plan και εκπόμηρη επί μέοξσπ μελεςώμ  σλξπξίηρηπ για ςημ 

εμεογειακή αμαβάθμρη ςξσ Δήμξσ και επίςεσνη ςξσ ρςόυξσ για μηδεμικό 

εμεογειακό απξςύπχμα 

Πεμςέλη, 20/12/2020 

 


