
Έργα που ολοκληρώθηκαν 

 

Α.   Μεγάλα Αναπτυξιακά έργα που ολοκληρώθηκαν 

• Κάλυψη αργακιού της Μάντισσας. 
• Κάλυψη αργακιού Κοκκίνων. 
• Προέκταση οδού Σταυρού μέχρι τα νέα γραφεία ΑΗΚ. 
• Βελτίωση – διαπλάτυνση οδού Αρσινόης. 
• Βελτίωση – διαπλάτυνση Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού. 
• Βελτίωση – διαπλάτυνση Λεωφόρου Ακροπόλεως.  
• Βελτίωση – διαπλάτυνση οδού Προδρόμου. 

• Βελτίωση – διαπλάτυνση οδού Καντάρας (από Λεωφ. Στροβόλου μέχρι και την οδό Καταλάνου). 
• Διαπλάτυνση οδού Δ. Βικέλα (από Λεωφ. Σπ Κυπριανού έως Νέο ΓΣΠ). 
• Βελτίωση – διαπλάτυνση Λεωφ. Στροβόλου. 
• Βελτίωση – διαπλάτυνση οδού Αθηνών. 
• Κατασκευή πεζοδρομίων και εγκατάσταση μοντέρνου οδικού φωτισμού στη Λεωφ. Αθαλάσσας. 
• Κατασκευή τριών χώρων στάθμευσης παρά τη Λεωφ. Ακροπόλεως (Marks & Spencer, οδός Αγίου Δημητρίου, παρά την 

εκκλησία Αγίου Δημητρίου). 

• Κατασκευή χώρου στάθμευσης (200 οχήματα) παρά τη Λεωφόρο Στροβόλου (οδός Ερεχθείου). 
• Διαμόρφωση συμβολής οδών Κυκλάδων – Ουρανίας Κοκκίνου – Λεύκωνος – Βυζαντίου.  
• Διαμόρφωση συμβολής οδών Ελαιώνων – Μακεδονιτίσσης. 
• Διαμόρφωση συμβολής Λεωφ. Σπ. Κυπριανού – οδού Βικέλλα. 
• Διαμόρφωση Πάρκου Ακροπόλεως. 
• Κάλυψη αργακιού Σαραντάσπηλιου.  
• Κάλυψη αργακιού Παρισσινού. 

• Κατασκευή κεντρικού οχετού ομβρίων σε όλο το μήκος της οδού Α. Αβρααμίδη. 
• Κατασκευή κεντρικού οχετού ομβρίων σε όλο το μήκος της οδού Βίαντος. 
• Κατασκευή κλειστού ορθογωνικού οχετού ομβρίων από την οδό Κορυτσάς μέχρι την οδό Λιπέρτη (παρά το Δημοτικό 

Αθλητικό Κέντρο). 
• Βελτίωση – διαπλάτυνση Λεωφ. Αρχαγγέλου 

B.    Μικρά Αντιπλημμυρικά Έργα 

Από το 1997 άρχισε συστηματικά η εκτέλεση μικρών αντιπλημμυρικών έργων με σκοπό την επίλυση τοπικών προβλημάτων. 
Στο διάστημα 1997-2015 έχουν εκτελεστεί έργα σε μεγάλο αριθμό δρόμων του Δήμου. Η εργασία συνεχίζεται.  
   
Γ.    Αποχετευτικό Λυμάτων 

Έχει ολοκληρωθεί σε ολόκληρη την Δημοτική Περιοχή. 

 
Δ.    Μέτρα Κυκλοφοριακής Ύφεσης 

Έχουν εκτελεστεί Μ.Κ.Υ έξω από όλα σχεδόν τα σχολεία του Στροβόλου.  
   
 

Ε.   Συντήρηση/Βελτίωση υφιστάμενων δρόμων 

• Επιδιόρθωση ζημιών από Ημικρατικούς Οργανισμούς. 
• Πινακίδες τροχαίας και ονομασίας οδών. 
• Οριζόντια σήμανση δρόμων (γραμμές). 
• Συντήρηση υφιστάμενων διαβάσεων πεζών. 
• Νέες διαβάσεις πεζών και νέα φώτα τροχαίας. 

 


