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-Οδοποιία Μπαθαρίστρας προϋπολογισμού 500.000 € το έργο έχει 
δημοπρατηθεί με ίδιους πόρους (έκπτωση 52%) και έχει εγκριθεί το 
αποτέλεσμα. Υπογράφεται το συμφωνητικό με τον εργολάβο και 
αρχίζουν οι εργασίες διανοίξεων οδών και ασφαλτοστρώσεων στο νέο 
σχέδιο της περιοχής Νεάπολης και Καλλιθέας. 
 
-Οδοποιία Άσσου-Λεχαίου προϋ/σμού 200.000 € από δημοτικούς 
πόρους (μελέτη 2011). Το έργο δημοπρατήθηκε με έκπτωση 54% , 
υπεγράφη το συμφωνητικό και τις προσεχείς ημέρες αρχίζει η κατασκευή 
του. 
 
-Αγροτική οδοποιία Άσσου-Λεχαίου προϋ/σμού 100.000 € από 
δημοτικούς πόρους. Το έργο δημοπρατήθηκε 10/9/2013 με έκπτωση 44% 
, αναμένεται η κατακύρωση του αποτελέσματος και η υπογραφή του 
συμφωνητικού για την εκτέλεση των εργασιών. 
 



-Οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας προϋ/σμού 200.000 € από δημοτικούς 
πόρους. Υπεγράφη η σύμβαση με τον ανάδοχο (έκπτωση 42%) και εντός 
των ημερών αρχίζει η εκτέλεση του έργου. 
 
-Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας προϋ/σμού 100.000 € από 
δημοτικούς πόρους. Το έργο δημοπρατήθηκε με έκπτωση 43% και έχει 
κληθεί ο εργολάβος για την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη των 
εργασιών. 
 
-Αγροτική οδοποιία Αθικίων προϋ/σμού 615.000 € από το πρόγραμμα 
«Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013». Το έργο δημοπρατήθηκε με έκπτωση 
50,14% και αναμένεται η έγκριση του αποτελέσματος από την 
Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Γεωργίας. 
 
-Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Τενέας προϋ/σμού 100.000 € από δημοτικούς 
πόρους. Το έργο δημοπρατήθηκε με έκπτωση 47% και έχει κληθεί ο 
εργολάβος για την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη των 
εργασιών. 
 
-Οδοποιία Δ.Ε. Τενέας προϋ/σμού 150.000 € από δημοτικούς πόρους. 
Το έργο δημοπρατείται στις 24/9. 
 
-Οδοποιία Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου προϋ/σμού 150.000 € από δημοτικούς 
πόρους. Το έργο δημοπρατείται στις 1/10. 
 
-Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού προϋ/σμού 100.000 € από 
δημοτικούς πόρους. Το έργο δημοπρατήθηκε με έκπτωση 47% , 
κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα και αναμένεται η έγκριση του 
αποτελέσματος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και η υπογραφή του 
συμφωνητικού με τον ανάδοχο για την έναρξη των εργασιών. 
 
-Διάνοιξη οδού Αχιλλέως .  Το έργο παραμένει ημιτελές,  θα 
κατεδαφιστούν και τα υπόλοιπα κτίσματα , περιφράξεις, μάνδρες, 
γεωτρήσεις κλπ και θα ασφαλτοστρωθεί και παραδοθεί σε χρήση. 
 
-Αποκατάσταση οδοστρώματος Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών στη Δ.Ε. 
Άσσου-Λεχαίου προϋ/σμού 100.000 € από δημοτικούς πόρους. Το έργο 
δημοπρατήθηκε με έκπτωση 46%, κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα και 
αναμένεται η υπογραφή του συμφωνητικού για την εκτέλεση των 
εργασιών. 
 
-Αγροτική οδοποιία Σοφικού-Κιουρκατίου προϋπολογισμού 650.000 
€ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αγροτική Αναγέννηση 



2007-2013». Για το έργο αυτό υπάρχει προ-ένταξη και αναμένεται η 
οριστική ένταξη στο πρόγραμμα προκειμένου στη συνέχεια να 
δημοπρατηθεί και εκτελεστεί. Από πλευράς Δήμου έχει συναχθεί η 
τεχνική μελέτη και έχουν ληφθεί όλες οι προβλεπόμενες εγκρίσεις και 
αδειοδοτήσεις από Δασαρχείο, Περιβάλλον, Αρχαιολογία κλπ.  
 
-Οδοποιία Δ.Κ. Κορίνθου προϋ/σμού 180.000 € από ΣΑΤΑ. 
Αναμένεται η ολοκλήρωση της μελέτης για δημοπράτηση του έργου. 
 
-Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού προϋ/σμού 100.000 € από ΣΑΤΑ.  
Αναμένεται η ολοκλήρωση της μελέτης για δημοπράτηση του έργου. 
 
 
 
-ΦΩΤΕΙΝΟΙ   ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ- 

 
-Φωτεινοί σηματοδότες προϋπολογισμού 190.000 € το έργο έχει 
δημοπρατηθεί με δημοτικούς πόρους με έκπτωση 14% και υπογράφεται 
η σύμβαση. Προβλέπεται η τοποθέτηση νέων φαναριών στην πόλη της 
Κορίνθου επί της συμβολής των οδών Δαμασκηνού και Εθνικής  
Ανεξαρτησίας και  Απ. Παύλου και Κολιάτσου, καθώς επίσης στις 
δημοτικές κοινότητες Λεχαίου, Περιγιαλίου και Άσσου. 
 
-Σε φάση ολοκλήρωσης είναι το έργο  «Διαβάσεων πεζών» στην πόλη 
της Κορίνθου προϋπολογισμού 130.000 € με χρηματοδότηση από το 
Πράσινο Ταμείο. Απομένει η κατασκευή 4 ακόμα διαβάσεων. 
 
 
 
 
 
 


