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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤΓΔΤΣΡΑ 27.11.2017 : 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2018 ΓΗΜΟΤ ΧΡΧΠΟΤ 
 

Φεθίζηεθε, θαηά πιεηνςεθία, ηελ Παξαζθεπή 24 Ννεκβξίνπ, ν  
Πξνϋπνινγηζκόο 2018 ηνπ Γήκνπ Χξσπνύ, θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζηελ αίζνπζα ηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ 
Μαξθνπνύινπ. 

 
Ο Γήκαξρνο Χξσπνύ θ. Θσκάο Ρνύζζεο ηόληζε όηη: «Πξόθεηηαη γηα 

έλα πξνϋπνινγηζκό ξεαιηζηηθό, ν νπνίνο απνηππώλεη, πιήξσο, ην έξγν πνπ 
παξάγεη ε Γεκνηηθή Αξρή». 

 
Έθαλε δε,  ηδηαίηεξε αλαθνξά  ζην πνζό ησλ 3 εθαη.  επξώ, ην νπνίν, 

κεηά από ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο, έρεη ήδε εηζπξάμεη ε Γεκνηηθή Αξρή 
από ηελ Νέα Οδό.  

 
Δπίζεο ηόληζε όηη  πνζό ησλ 4,5 εθαη. επξώ ζα δηαηεζεί ζηελ 

εμππεξέηεζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ πνιηηώλ θαη ζηελ θαηαζθεπή λέσλ 
έξγσλ, ζε όιεο ηεο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο ηνπ Γήκνπ.  

 

Αθόκε, άιια 13 έξγα έρνπλ εληαρζεί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ηα νπνία  πξνϋπνινγίδνληαη ζην πόζν ησλ 18,5 εθαη. 
επξώ  γηα:  

 
- Σελ θαηαζθεπή Αληηπιεκκπξηθώλ (αληηπιεκκπξηθήο 

πξνζηαζίαο Αζσπνύ πνηακνύ, Μηκόδαο θαη Γαδίαο ζην Βαξηθό 
Δλόηεηα Χξσπίσλ) 

- Σελ θαηάζεζε κειέηεο απνρέηεπζεο αθαζάξησλ θαη ΔΔΛ  
γηα ηελ ελόηεηα Χξσπίσλ, Μαξθνπνύινπ, πθακίλνπ, Απιώλα  

- Σελ θαηαζθεπή δηθηύσλ απνρέηεπζεο όκβξησλ Δλόηεηαο 
Καπαλδξηηίνπ,  

- Σελ θαηαζθεπή απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ Υαιθνπηζίνπ θαη 
πθακίλνπ 

- Σελ θαηαζθεπή λέσλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ (βξεθνλεπηαθόο 
ζηαζκόο Χξσπίσλ)  

- Έξγα δηεπθόιπλζεο ησλ πνιηηώλ όπσο, νδνπνηίαο, 
πεδόδξνκσλ (Παξαιηαθόο πεδόδξνκνο Νέσλ Παιαηίσλ-παξαιίαο 
Μαξθνπνύινπ) 

- Σελ  έληαμε  ζρεδίσλ (ΥΟΑΠ Αθηδλώλ, ΓΠ θνηιάδαο 
Χξσπίσλ, ΓΠ Πνιπδελδξίνπ)  

- πκπιεξσκαηηθά έξγα ύδξεπζεο ζηνλ Κάιακν (πεξηνρή 
Υηιηνπόηακνο) 

- Σελ θαηαζθεπή εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο (πεξηνρή 
Πνζεηδσλίαο Καιάκνπ) αιιά θαη ζηνλ πξώελ Γήκν Χξσπίσλ, δίθηπν 
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αγσγώλ νκβξίσλ (Άγηνο Κσλζηαληίλνο) καδί κε αληίζηνηρα έξγα  
νδνπνηίαο ηελ ίδηα πεξηνρή,  

- Γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε επηδεκηνινγηθήο κειέηεο γηα ην 
παξαηεξεηήξην Αζσπνύ πνηακνύ.  

- Καη γηα πνιιέο άιιεο παξεκβάζεηο κε κηθξόηεξα έξγα, 
αλά Γεκνηηθή Δλόηεηα.  
  

Σα έξγα απηά είλαη ζπλνιηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ 18,5  εθαη. επξώ,  
έρνπλ  εληαρζεί  ζηνλ Πεξηθεξεηαθό Πξνϋπνινγηζκό θαη καδί κε  ηα 4,5 εθαη. 
επξώ  από ηελ αληαπνδνηηθόηεηα ησλ δεκνηώλ καο, ην ζπλνιηθό πνζό 
αλέξρεηαη ζηα 23 εθαη. επξώ. Σα έξγα απηά  ζα δώζνπλ δπλακηθή 
αλαπηπμηαθή ώζεζε ζην Γήκν Χξσπνύ.  

 

Αθνινπζεί ε εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xLrih-4fc50 

Από το γραφείο Τύπου  

 

του Δήμου Ωρωπού 

 

 


