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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Έργα πνοής στον Δήμο Ωραιοκάστρου 
 
 
Η Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων του δήμου Ωραιοκάστρου στο πλαίσιο 
απολογισμού 2017-2018 παρουσίασε τα έργα, που ολοκληρώθηκαν αλλά και 
εκείνα που βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Τα περισσότερα από αυτά 
αποτελούν έργα πνοής για την ευρύτερη περιοχή του δήμου Ωραιοκάστρου 
και δίνουν λύσεις σε προβλήματα που χρονίζουν. 
 
Συγκεκριμένα:     
  

•          Ξεκίνησαν οι εργασίες για το αποχετευτικό σύστημα σε 
Νεοχωρούδα και Πεντάλοφο. Προϋπολογισμός: € 7.500.000 
•          Δημοπράτηση του έργου Κατασκευή διάβασης Γαλλικού ποταμού 
στην Τ.Κ. Φιλαδέλφειας (05.01.18 – 31.03.19).  Προϋπολογισμός: € 
1.380.000   /   Δαπάνη: € 620.000 
•          Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση της 10ης 
επαρχιακής οδού Λητής – Δρυμού με την 9η κύρια δημοτική οδό. 
Προϋπολογισμός: € 224.000   /   Δαπάνη: € 116.115,92 
•          Ανάθεση μελέτης για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του 
(παλαιού και καμένου κτιρίου) Πνευματικού Κέντρου Νεοχωρούδας. 
Προϋπολογισμός: € 20.585,73   /   Δαπάνη: € 20.585,73 



•          Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της 
προστασίας του περιβάλλοντος και τη αποτελεσματική χρήση των 
φυσικών πόρων στη διαχείριση απορριμμάτων, υδάτινων πόρων, 
προστασίας του εδάφους και μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.  
Δαπάνη: € 550.000 
•          Συντηρήσεις - μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ω. 
Προϋπολογισμός: € 130.000   /   Δαπάνη: € 55.043,91 
•          Μόνωση οροφής Πολιτιστικού Κέντρου Μονολόφου. 
Προϋπολογισμός: € 6.997,20   /   Δαπάνη: € 6.997,20 
•          Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος Δ.Ω.   /   Δαπάνη: € 
14.991,60 
•          Προμήθεια κράσπεδων και πλακών πεζοδρομίου.   /   Δαπάνη: € 
4.994,72 
•          Προμήθεια χρωμάτων για τη συντήρηση δημοτικών κτιρίων.   /   
Δαπάνη: € 3.957,83 
•           Κατασκευή δικτύου ομβρίων στις οδούς Αμπελώνων, Χαραυγής 
και Λ. Βύρωνα. (2018) Δαπάνη: € 15.956,94 
•          Προμήθεια δομικών υλικών (τσιμέντο, πλέγματα κ.λπ.).   /   
Δαπάνη: € 9.925,58 
•          Αναπλάσεις - αποκαταστάσεις πεζοδρομίων οικισμού Δ.Ε. 
Μυγδονίας. Δαπάνη: € 6.470 
•          Προμήθεια υλικών σιδηροκατασκευών. Δαπάνη: € € 6.182,27  
•          Δημοπράτηση του έργου Συντήρηση Οδικού Δικτύου του Δήμου 
Ωραιοκάστρου. Δαπάνη: € 500.000 
•          Κατασκευή φρεατίου και αγωγού ομβρίων στην οδό Μετσόβου με 
Αριστοτέλους.  (21/06/2017 - 31/08/2017)   /   Δαπάνη: € 7.213,7 
•          Εργασίες για την αποτροπή κινδύνων για το έργο «Ανέγερση 2ου 
Δημοτικού 
•          Σχολείου Παλαιοκάστρου». (10/11/2017 - 31/12/2017)   /   Δαπάνη: 
€ 19.430 
•          Αίθουσα σχολικής μονάδας ελαφριάς λυόμενης προκατασκευής. 
(9ος 2018)  Δαπάνη: € 15.000 
•          Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην Τ.Κ. Νέας Φιλαδέλφειας. 
(01/09/2017 - 31/11/2017)                Δαπάνη: € 4.950 
•          Συντήρηση υγρομόνωσης Δημαρχείου και κτιρίου «Παύλου Μελά». 
(12/04/2018 - 12/05/2018)   /   Δαπάνη: € 7.500 
•          Ανάθεση μελετών για τον κυκλικό κόμβο Γαλήνης. (17/07/2018 - 
31/12/2018) Δαπάνη: € 9.796 
•          Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών και δημιουργία νέων. 
•          Δημοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση και επαναλειτουργία του 
1ου (παλαιού πέτρινου) Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου». (4ος 



2019)                                                          Προϋπολογισμός: € 600.000   /   
Δαπάνη: € 200.000 
•          Δημοπράτηση του έργου «Ανέγερση 2ου Δημοτικού Σχολείου 
Παλαιοκάστρου» - ΕΣΠΑ (4ος 2019)   /   Προϋπολογισμός: € 3.070.000 
•          Δημοπράτηση του έργου «Συντήρηση του οδικού δικτύου του Δ.Ω., 
έτους 2018 και 2019». (01/03/2019 - 30/09/2020)    Προϋπολογισμός: € 
1.200.000   /   Δαπάνη: € 417.405,63 
•          Δημοπράτηση του έργου «Συντήρηση Συμμαχικής Οδού». 
(01/04/2019 - 31/10/2019) Προϋπολογισμός: € 1.200.000   /   Δαπάνη: € 
420.760,27 
•          Δημοπράτηση του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού στο 
αγρόκτημα Πενταλόφου, από  την περιοχή των νέων νεκροταφείων έως 
την παλαιά Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς». ΕΣΠΑ  (4ος 2019)    
Προϋπολογισμός: € 283.500   /   Δαπάνη: € 105.351,70 
•          Δημοπράτηση του έργου «Ανέγερση 4ου Γυμνασίου 
Ωραιοκάστρου» - ΕΣΠΑ.  (4ος 2019) Προϋπολογισμός: € 5.160.000    /   
Δαπάνη: € 2.194.817,65 
•          Δημοπράτηση του έργου «Ενοποίηση – επέκταση υφιστάμενου 
υδρευτικού δικτύου της  Τ.Κ. Μελισσοχωρίου με τα υδρευτικά δίκτυα της 
Δ.Κ. Λητής και Δ.Κ. Δρυμού» - ΕΣΠΑ.                           (4ος 2019)   /    
Προϋπολογισμός: €  3.660.000   /   Δαπάνη: € 1.627.146,12 
•          Συντήρηση υγρομόνωσης του δημοτικού κτιρίου «Ι. Καποδίστριας» 
(14/12/2018 - 14/01/2019)    /   Προϋπολογισμός: € 5.158,40    /   Δαπάνη: 
€ 5.100 
•          Δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή γέφυρας Πενταλόφου – 
Νεοχωρούδας» - ΔΑΝΕΙΟ.              (5ος 2019) Προϋπολογισμός: € 
536.000    /   Δαπάνη: € 262.000 
•          Δημοπράτηση του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού στο 
αγρόκτημα Λητής, από στάνταρ μπετόν έως τις εγκαταστάσεις Βιολογικού 
Καθαρισμού» - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ (5ος 2019)    Προϋπολογισμός: € 527.000    
/   Δαπάνη: € 202.000 
•          Επικαιροποίηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου 
κατασκευή γέφυρας Νεοχωρούδας – Πενταλόφου. (15/03/2016 - 
15/03/2017)    /   Δαπάνη: € 4.000 
•          Γεωτεχνική μελέτη και έρευνα στο Ο.Τ. 78 Α>> (χώρος κατασκευής 
του 3ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου). (09/11/2015 - 09/01/2017)    /    
Δαπάνη: € 9.735 

 


