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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    26/11/2015 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  228  
 
Πρακτικό της µε αριθµό 34ης/26.11.2015,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 26η του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του 
έτους 2015.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,26/11/2015, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  19:00 µ. µ , 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 12819/20.11.2015, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι δύο (22) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Αξιώτης Χρήστος 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Καµπάκας Αντώνης 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Ιωαννίδης Θεόδωρος 
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ 5. Μαζαράκη Έλλη 
  6. Χριστοφής Μιχαήλ   
  7. Κολοβού Κων/να  
  8. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
  9. Παπαγιάννης Ιωάννης  
10. Βεχλίδη Μαρία  
11. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
12. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
13. Βασιλάκη Αικατερίνη  
14. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
15. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
16. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
17. Γαβρίλης  Γεώργιος  
18. Βούρλος ∆ηµήτρης  
19. Λυκούδης Αλεβίζος  



20. Βοσκόπουλος Χρήστος  
21. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
         
         
     Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   
και η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών 
της συνεδρίασης. 
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση επικαιροποιηµένης µελέτης και αποδοχή χρηµατοδότησης 
λ έργου µε τον τίτλο : «Βελτίωση και αναβάθµιση της διαµόρφωσης δύο 
παιδότοπων στο ∆ήµο Καισαριανής» προϋπολογισµού 189.562,00€ (µε 
Φ.Π.Α. 23%) . 

 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας 
διάταξης θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση 
της ∆ιευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντοπούλου Βάσως   η 
οποία έχει ως εξής : 
 

        
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ    18-11-2015 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  12728 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Πληρ. Ειρήνη Ταµπάκη 
Τηλ.    213 2010728 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΘΕΜΑ :  ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΑΠΟ∆ΟΧΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ :  
«Βελτίωση και Αναβάθµιση της ∆ιαµόρφωσης ∆ύο Παιδότοπων στο ∆ήµο 
Καισαριανής» προϋπολογισµού 189.562,00€ (µε Φ.Π.Α. 23%)  
 
Σε συνέχεια της επικείµενης τροποποίησης του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Αττικής για την ενταγµένη Πράξη υπό τον κωδικό ΚΑΕ 97790117201 από 
108.049,00€ σε 189.562,00€ είναι απαραίτητη από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο η έγκριση 
της ενοποιηµένης επικαιροποιηµένης µελέτης που έχει εκπονηθεί και υποβληθεί από 
την  Τεχνική Υπηρεσία προς την Περιφέρεια Αττικής την 21/07/2015 καθώς και η 
αποδοχή της σχετικής χρηµατοδότησης.  
 
Η επικαιροποίηση αφορά στην διεύρυνση και ενοποίηση των 2 υποέργων που 
προϋπήρχαν ώστε να µπορούν να υλοποιηθούν και να παραδοθούν ολοκληρωµένες 
οι 2 παιδικές χαρές της 2ας Μάη & του Σκοπευτηρίου (έξω από το Μουσείο Εθνικής 
Αντίστασης). Ενηµερωτικά αναφέρουµε ότι η µέχρι τώρα ένταξη σε χρηµατοδότηση 
αφορούσε µόνο την κατασκευή των υποδοµών. 
 



Σας παραθέτουµε την Τεχνική Έκθεση & τον επικαιροποιηµένο Προϋπολογισµό της 
Μελέτης του Έργου:  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
 
ΕΡΓΟ: ««Βελτίωση και Αναβάθµιση της ∆ιαµόρφωσης ∆ύο Παιδότοπων στο ∆ήµο 

Καισαριανής»  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Η µελέτη αυτή αφορά στο έργο ««Βελτίωση και Αναβάθµιση της ∆ιαµόρφωσης ∆ύο 
Παιδότοπων στο ∆ήµο Καισαριανής»  
Στόχος της µελέτης είναι να δηµιουργηθούν ελκυστικοί και λειτουργικοί δηµόσιοι χώροι µε την 
αναβάθµιση της ποιότητάς και του εξοπλισµού τους.  

Οι παρεµβάσεις που προτείνονται επιδιώκουν: 

• Την επίτευξη της µέγιστης λειτουργικότητας των προς διαµόρφωση 
κοινόχρηστων χώρων αναψυχής και παιχνιδιού µε προδιαγραφές ασφαλείας 
σύµφωνα µε τα πρότυπα που ισχύουν για την ελαχιστοποίηση των 
ατυχηµάτων 

• Την εξοικονόµηση ενέργειας µε την αντικατάσταση των φωτιστικών ιστών 
των χώρων µε νέους χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης 

• Την συντήρηση του υπάρχοντος πρασίνου και την επέκτασή του µε νέες 
φυτεύσεις 

• Την διευκόλυνση της προσβασιµότητας στους χώρους από όλες τις οµάδες 
των επισκεπτών (ηλικιωµένοι, παιδιά, άτοµα µε ειδικές ανάγκες κλπ) 

• Την παροχή υπηρεσιών αναψυκτηρίου και χώρου υγιεινής για τους 
επισκέπτες. 

Συγκεκριµένα πρόκειται για την ανάπλαση δύο παιδικών χαρών του ∆ήµου 
Καισαριανής, όπου προβλέπεται αντικατάσταση των οργάνων, των δαπέδων και του 
αστικού εξοπλισµού, ώστε να ικανοποιούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας για τους 
χώρους αυτούς όπως και οι αρχές προσβασιµότητας από όλες τις οµάδες χρηστών. 
Οι παιδικές χαρές όπως φαίνεται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα της πόλης, 
βρίσκονται: 

A. Στο πάρκο της 2ας Μάη στην Άνω Καισαριανή, δίπλα σε δηµοτικό σχολείο 
της περιοχής 

B. Στο πάρκο του Σκοπευτηρίου, σε τµήµα όµορο νηπιαγωγείου, πολύ κοντά 
στα σχολικά συγκροτήµατα της πόλης και στο -υπό κατασκευή- Μουσείο 
Εθνικής Αντίστασης. 

Οι χώροι για την ανάπλαση των παιδικών χαρών επιλέχθηκαν βάσει των παρακάτω 
κριτηρίων: 

-Ο ∆ήµος Καισαριανής έχει το δικαίωµα χρήσης των χώρων αυτών. 

-Είναι πολύ κοντά στα σχολικά συγκροτήµατα του ∆ήµου. 

-Βρίσκονται σε πάρκα του ∆ήµου και έχουν µεγάλη επισκεψιµότητα διότι εξυπηρετούν 
µεγάλες οµάδες πληθυσµού. Ειδικά το πάρκο του Σκοπευτηρίου το οποίο είναι χώρος 
αναψυχής µε υπερτοπικό χαρακτήρα και έχει χαρακτηριστεί ιστορικός µνηµειακός 
χώρος. 

-Λόγω της έντονης χρήσης παρουσιάζουν µεγάλες φθορές στα όργανα, τα δάπεδα 
και τον εξοπλισµό. 



-∆εν ικανοποιούν πλήρως τις οδηγίες για την εύκολη προσπέλαση από τις οµάδες 
επισκεπτών (παιδιά, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ηλικιωµένοι, συνοδοί µε καρότσια 
κλπ)  

- ∆εν υπάρχει ηλικιακός διαχωρισµός των χώρων παιχνιδιών µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργούνται προβλήµατα ασφάλειας ειδικά για τα νήπια και τα βρέφη. 

Η αναβάθµιση και για τις δύο παιδικές χαρές είναι αναγκαία για τη σωστή λειτουργία τους, 
σύµφωνα µε την Απόφαση 28492/11.05.2009 (Φ.Ε.Κ. 931/18.05.2009 τεύχος Β΄), όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το ΦΕΚ 2029/25-7-2014, όπου ορίζει συγκεκριµένες 
προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας για τους χώρους αυτούς. Στις παιδικές χαρές 
επιδιώκεται πάνω από όλα η πρόληψη των ατυχηµάτων και η µείωση της επικινδυνότητας και 
του µεγέθους τραυµατισµών µετά το ατύχηµα. 

Η µελέτη αφορά στην αναβάθµιση χώρων παιχνιδιού για τα παιδιά από ενός έως δώδεκα 
ετών που να τους παρέχουν το µέγιστο βαθµό ασφάλειας και παράλληλα να αποτελούνται 
από παιχνίδια και κατασκευές που να έχουν στοιχεία δηµιουργικού και εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα. Στόχος είναι µέσω του παιχνιδιού να εξάπτεται η φαντασία, να ενεργοποιείται η 
έµφυτη εξερευνητική διάθεση, να προκαλείται η πνευµατική εγρήγορση και να ενθαρρύνεται η 
κοινωνικοποίηση των παιδιών. 

Για την κάλυψη των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας γίνεται καταµερισµός 
του χώρου των παιδικών χαρών που αναφέρονται σε τρεις ηλικιακές οµάδες. Πρώτη οµάδα 
για παιδιά 1-3 ετών, δεύτερη από 2-6 ετών και τρίτη από 6-12 ετών.  

Από πρακτικής πλευράς, οι απαιτήσεις άνεσης (φυσικής-ψυχικής), υγιεινής και 
ασφάλειας, ικανοποιούνται µε την κατασκευή και τα υλικά που χρησιµοποιούνται. Υλικά, 
επενδύσεις, βασικός εξοπλισµός και εγκαταστάσεις, όλα οφείλουν να εξασφαλίζουν την ευεξία 
του παιδιού και να προσαρµόζονται στη δική του κλίµακα, ενώ ταυτόχρονα οι κατασκευές 
πρέπει να είναι απόλυτα συµβατές µε το φυσικό περιβάλλον, να είναι οικολογικές και 
ανακυκλώσιµες και αβλαβείς για τους χρήστες. 

Στις παιδικές χαρές προβλέπονται εργασίες που αφορούν στη αποξήλωση των 
υπαρχόντων οργάνων, στην εξυγίανση του εδάφους (εκβραχισµοί, εκριζώσεις κλπ.), τις 
επιστρώσεις του εδάφους µε υλικά κατάλληλα για τη χρήση (χυτό συνθετικό δάπεδο, 
βοτσαλάκι ποταµίσιο κλπ.), τυχόν περιφράξεις όπου απαιτούνται (κιγκλιδώµατα, φύτευση 
κλπ), την προµήθεια και τοποθέτηση νέων οργάνων και λοιπού εξοπλισµού (παγκάκια, κάδοι 
σκουπιδιών κλπ) και επισκευή  ή αντικατάσταση των φωτιστικών σωµάτων όπου απαιτείται. 
Επίσης προβλέπεται συντήρηση του πρασίνου και του συστήµατος αυτοποτίσµατος των 
χώρων. 
Συγκεκριµένα για την κάθε παιδική χαρά ισχύουν τα εξής: 

Α. Παιδική χαρά στο πάρκο 2ας Μάη. 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η παιδική χαρά καταλαµβάνει 1100,00µ² και βρίσκεται µέσα στο περιφραγµένο καταπράσινο 
πάρκο της 2ας Μάη. Στο πάρκο αυτό λειτουργεί επίσης και ένα ανοιχτό γήπεδο µπάσκετ, ενώ 
υπάρχει κτίσµα που σήµερα λειτουργεί σαν φυλάκιο. 

Αυτή τη στιγµή η παιδική χαρά παρουσιάζει εκτεταµένες φθορές τόσο στα όργανα όσο και 
στον εξοπλισµό της (παγκάκια, κάδοι, φωτιστικά σώµατα κλπ) γεγονός που αυξάνει τις 
πιθανότητες ατυχηµάτων κατά το παιχνίδι. Επίσης απαιτεί και εδαφολογικές διαµορφώσεις, 
καθώς το πάρκο µέσα στο οποίο βρίσκεται έχει µεγάλες υψοµετρικές διαφορές µε 
αποτέλεσµα να παρουσιάζονται έντονες διαβρώσεις του εδάφους από τα όµβρια.  

Η πρόσβαση και η κίνηση των Αµεα στο χώρο είναι δύσκολη, όπως επίσης και των 
καροτσιών. 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Στην παιδική χαρά στο πάρκο της 2ας Μάη προβλέπεται η αναδιαµόρφωση του χώρου της 
παιδικής χαράς µε κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από λιθοδοµή και τη δηµιουργία επιπέδων 
όπου θα τοποθετηθούν τα όργανα της παιδικής χαράς. ∆ηµιουργείται κανάλι απορροής 
οµβρίων και διαδροµές µε καθιστικά προσβάσιµα από Αµέα και καρότσια.  



Στο κτίσµα που βρίσκεται µέσα στο πάρκο προβλέπονται εργασίες συντήρησης και 
ανακαίνισης προκειµένου να λειτουργήσει σαν δηµοτικό αναψυκτήριο παρέχοντας και χώρο 
υγιεινής στους επισκέπτες 
Τα παιχνίδια που θα επιλεχθούν θα είναι ξύλινα και θα αναπτύσσουν όλες τις δραστηριότητες 
του παιχνιδιού, κούνιες, τσουλήθρες παιχνίδια ισορροπίας και αναρρίχησης, τραµπάλες κλπ. 
Συγκεκριµένα θα τοποθετηθούν: 

• Τρεις κούνιες δύο θέσεων νηπίων 
• Ένα σύνθετο όργανο νηπίων µε πυργάκι, τσουλήθρα και αναρρίχηση 
• Ένα ζωάκι ελατήριο µίας θέσης 
• ‘Ένα σύνθετο όργανο για ηλικία από 3 ετών και πάνω µε τσουλήθρα, τούνελ και 

παιχνίδια αφής, κατάλληλο για Αµεα 
• Μία ξύλινη τραµπάλα παίδων 
• ∆ιάδροµος ισορροπίας µε δοκούς 
• Μία κούνια δύο θέσεων παίδων 
• Ένας Μύλος 
• Ένα σύνθετο παίδων µε πυργάκια, τσουλήθρα, και ράµπα αναρρίχησης 

 
 Κάτω από τα παιχνίδια και στο απαιτούµενο χώρο ασφαλείας γύρω από αυτά θα 
τοποθετηθεί είτε δάπεδο από χυτό συνθετικό τάπητα είτε δάπεδο από βοτσαλάκι ποταµίσιο 
στο απαιτούµενο βάθος ανάλογα µε το όργανο. Τα όργανα και τα δάπεδα θα είναι 
πιστοποιηµένα κατά ΕΛΟΤ και θα πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας των 
προτύπων. Οι διαδροµές θα πλακοστρωθούν µε χονδρόπλακες σε συνέχεια µε τα άλλα 
πλακοστρωµένα τµήµατα του πάρκου. Στα όρια του χώρου τοποθετούνται τα παγκάκια ενώ 
δηµιουργούνται καθιστικά στους τοίχους αντιστήριξης από λιθοδοµή.  
 

Β. Παιδική χαρά στο πάρκο του Σκοπευτηρίου. 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η παιδική χαρά καταλαµβάνει έκταση περίπου 1000µ² και βρίσκεται µέσα στο περιφραγµένο 
πάρκο του Σκοπευτηρίου. 

Τα όργανα και ο εξοπλισµός της παιδικής χαράς παρουσιάζουν φθορές και δεν ικανοποιούν 
τα πρότυπα του ΕΛΟΤ για τις κατασκευές αυτές. 

Επίσης το χωµάτινο δάπεδο της παιδικής χαράς παρουσιάζει προβλήµατα επικινδυνότητας 
λόγω βράχων και ριζών. 

Τα φωτιστικά σώµατα του χώρου τα οποία λειτουργούν µε συµβατικούς λαµπτήρες, 
παρουσιάζουν εκτεταµένες φθορές και τέλος απαιτούνται σηµειακές παρεµβάσεις στο 
πράσινο. 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Στην παιδική χαρά στο πάρκο του Σκοπευτηρίου προβλέπονται εργασίες  εξυγίανσης του 
εδάφους, και εργασίες για την υπόβαση του δαπέδου ασφαλείας των οργάνων. Τα παιχνίδια 
που θα επιλεχθούν θα είναι ξύλινα και θα αναπτύσσουν όλες τις δραστηριότητες του 
παιχνιδιού, κούνιες, τσουλήθρες παιχνίδια ισορροπίας και αναρρίχησης, τραµπάλες κλπ.  
Συγκεκριµένα θα τοποθετηθούν: 

• ∆ύο κούνιες δύο θέσεων νηπίων 
• ∆ύο ζωάκια ελατήριο µίας θέσης 
• Ένα σύνθετο όργανο νηπίων µε τούνελ και τσουλήθρα 
• Ένα σύνθετο όργανο για ηλικία από 3 ετών και πάνω µε τσουλήθρα, τούνελ και 

παιχνίδια αφής, κατάλληλο για Αµεα 
• ∆ύο κούνιες δύο θέσεων παίδων 
• Ένα σύνθετο παίδων µε πυργάκια, τσουλήθρα, αναρρίχηση και πολύζυγο 

Κάτω από τα παιχνίδια και στο απαιτούµενο χώρο ασφαλείας γύρω από αυτά θα τοποθετηθεί 
είτε δάπεδο από χυτό συνθετικό τάπητα είτε δάπεδο από βοτσαλάκι ποταµίσιο στο 
απαιτούµενο βάθος ανάλογα µε το όργανο. Τα όργανα και τα δάπεδα θα είναι πιστοποιηµένα 
κατά ΕΛΟΤ και θα πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας των προτύπων. 
 



                                                                                    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   10/03/2015 
                                                                                               

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 

ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΛΙΑΝΑ                                                                                        
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Έργο «Βελτίωση    

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                         και Αναβάθµιση της    

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ            ∆ιαµόρφωσης ∆ύο    

      Παιδότοπων στο ∆ήµο Καισαριανής»  
          
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ         

Α
Α Είδος Εργασιών Άρθρου A.T. 

Κωδικό
ς 

Αναθε
ώρηση

ς 
Μον. 
Mετρ. Ποσότητα Μονάδας 

∆απάνη 
(Ευρώ)  

        Μερική Ολική 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ         

1 

Εκθάµνωση εδάφους ή 
εκρίζωση δενδρυλλίων, 
περιµέτρου κορµού 0,26 - 
0,40 m 

ΝΑΟΙΚ 
20.01.02 1 

ΟΙΚ 
2101 m2 5,00 4,00 20,00  

2 

Eκσκαφή θεµελίων και 
τάφρων µε χρήση 
µηχανικών µέσων, χωρίς 
την καθαρή µεταφορά των 
προϊόντων εκσκαφής, σε 
εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη 

ΝΑΟΙΚ 
20.05.01 2 

ΟΙΚ 
2124 m3 100,00 5,00 500,00  

3 
Εξυγιαντικές στρώσεις µε 
θραυστό υλικό λατοµείου 

ΝΑΟΙΚ 
20.20 3 

ΟΙΚ 
2162 m3 50,00 16,00 800,00  

4 

Φορτοεκφόρτωση 
προϊόντων εκσκαφών µε 
µηχανικά µέσα 

ΝΑΟΙΚ 
20.30 4 

ΟΙΚ 
2171 m3 100,00 1,00 100,00  

5 

Καθαρή µεταφορά 
προϊόντων εκσκαφών και 
κατεδαφίσεων µε 
αυτοκίνητο 

ΝΑΟΙΚ 
20.42 5 

ΟΙΚ 
2180 m3.km 3.000,00 0,32 960,00  

6 

Σκυροδέµατα µικρών 
έργων, για κατασκευές από 
σκυρόδεµα κατηγορίας 
C16/20 

ΝΑΟΙΚ 
32.05.04 7 

ΟΙΚ 
3214 m3 10,00 115,00 1.150,00  

7 
Καµπύλοι ξυλότυποι 
διπλής καµπυλότητας 

ΝΑΟΙΚ 
38.05 9 

ΟΙΚ 
3823 m2 4,00 40,00 160,00  

8 
Ξυλότυποι χυτών 
µικροκατασκευών 

ΝΑΟΙΚ 
38.02 8 

ΟΙΚ 
3811 m2 78,00 15,00 1.170,00  

9 

Προµήθεια, µεταφορά επί 
τόπου, διάστρωση και 
συµπύκνωση 
σκυροδέµατος µε χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού 
για κατασκευές από 
σκυρόδεµα κατηγορίας 
C12/15 

ΝΑΟΙΚ 
Α\32.01.03 120 

ΟΙΚ 
3213 m3 32,00 84,00 2.688,00  

1
0 

Ξυλότυποι εµφανών 
σκυροδεµάτων 

ΝΑΟΙΚ 
38.13 10 

ΟΙΚ 
3841 m2 2,00 17,00 34,00  

1
1 

∆ιαµόρφωση εγκοπών και 
εσοχών σε επιφάνειας από 
σκυρόδεµα 

ΝΑΟΙΚ 
38.18 11 

ΟΙΚ 
3816 m 20,00 2,00 40,00  

1
2 

Χαλύβδινοι οπλισµοί 
σκυροδέµατος, δοµικά 
πλέγµατα B500C (S500s) 

ΝΑΟΙΚ 
38.20.03 12 

ΟΙΚ 
3873 kg 400,00 0,95 380,00  

1
3 

Χαλύβδινοι οπλισµοί 
σκυροδέµατος, κατηγορίας 
B500C (S500s) 

ΝΑΟΙΚ 
38.20.02 13 

ΟΙΚ 
3873 kg 50,00 1,00 50,00  



1
4 

Καθαίρεση µεµονωµένων 
στοιχείων κατασκευών από 
οπλισµένο σκυρόδεµα.   µε 
εφαρµογή συνήθων 
µεθόδων καθαίρεσης 

ΝΑΟΙΚ 
22.15.01 14 

ΟΙΚ 
2226 m3 3,00 70,00 210,00  

1
5 

Προµήθεια µεταφορά και 
διάστρωση φυσικού 
βότσαλου 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\20.22.4 143 

ΟΙΚ 
162 m² 130,00 8,00 1.040,00  

1
6 

Επίστρωση µε χυτό 
συνθετικό τάπητα 40χιλ. 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\73.97.2 16 

ΟΙΚ 
7397 m² 260,00 75,00 19.500,00  

1
7 

Επίστρωση µε χυτό 
συνθετικό τάπητα 50χιλ. 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\73.97.3 177 

ΟΙΚ 
7397 m² 130,00 82,00 10.660,00  

1
8 

Επιστρώσεις µε 
χονδρόπλακες 
ορθογωνισµένες 

ΝΑΟΙΚ 
Α\73.12 170 

ΟΙΚ 
7312 m2 350,00 28,00 9.800,00  

1
9 

Λιθοδοµές για τοίχους 
υπογείων µιάς ορατής 
όψης µε 
ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 
1:2 1/2 των 150 kg 
τσιµέντου 

ΝΑΟΙΚ 
Α\43.06.01 176 

ΟΙΚ 
4306 m3 62,00 84,00 5.208,00  

2
0 

Αποξηλώσεις στοιχείων 
εξοπλισµού παιδικών 
χαρών 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\22.66.02 147 

ΟΙΚ 
275 kg 300,00 0,20 60,00  

2
1 

Τοποθέτηση λωρίδων 
ξυλείας σε βάση καθιστικού 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\55.31.01

.1 39 
ΟΙΚ 

331.1 τεµ. 12,00 25,00 300,00  

2
2 

Ανακαίνιση κτίσµατος 
εµβαδού 20,00µ² 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\64.06.30

.11 179 
ΟΙΚ 

64.06 τεµ 1,00 1.500,00 1.500,00  

2
3 

Χρωµατισµοί 
σωληνώσεων, διαµέτρου 
έως 1'' 

ΝΑΟΙΚ 
Α\77.67.01 182 

ΟΙΚ 
7767.2 µµ 30,00 1,35 40,50  

2
4 

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί 
σιδηρών επιφανειώνµε 
χρώµατα αλκυδικών ή  
ακρυλικών ρητινών, 
βάσεως νερού η διαλύτου 

ΝΑΟΙΚ 
Α\77.55 181 

ΟΙΚ 
7755 m2 10,00 6,70 67,00  

2
5 

Κατασκευή κρήνης από 
σκυρόδεµα 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\32.07.01

.02 185  τεµ 1,00 100,00 100,00  
 Άθροισµα       56.537,50  
 Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ      18,00 % 10.176,75  
 Σύνολο ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ       66.714,25 66.714,25 
 2. Ο∆ΟΠΟΙΪΑ         

2
6 

Εκσκαφή σε έδαφος 
γαιώδες - ηµιβραχώδες 

ΝΑΟ∆Ο 
∆\Α02.1.1 96 

Ο∆ΟΝ 
1123.Α m3 2,00 6,73 13,46  

2
7 

Καθαίρεσης πλακών 
πεζοδροµίου, 
κρασπεδορείθρων κ.λ.π. 

ΝΑΟ∆Ο 
Ν\2236 100 

ΟΙΚ 
2922 m2 30,00 6,00 180,00  

2
8 

Πρόχυτα κράσπεδα  από 
σκυρόδεµα 

ΝΑΟ∆Ο 
∆\Β51 102 

Ο∆ΟΝ 
2921 m 12,00 8,00 96,00  

2
9 

Πλακοστρώσεις 
πεζοδροµίων, νησίδων 
κ.λ.π. 

ΝΑΟ∆Ο 
∆\Β52.1 104 

Ο∆ΟΝ 
2922 m2 25,00 13,00 325,00  

3
0 

Πρόσθετη αποζηµίωση για 
διαµόρφωση ράµπας 

ΝΑΟ∆Ο 
Ν\ΑΒ52 105  τεµ. 1,00 80,00 80,00  

3
1 

Τοµή οδοστρώµατος µε 
ασφαλτοκόπτη 

ΝΑΟ∆Ο 
Α\∆01 138 

ΟΙΚ 
2269Α m 19,00 1,00 19,00  

 Άθροισµα       713,46  
 Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ      18,00 % 128,42  
 Σύνολο Ο∆ΟΠΟΙΪΑ       841,88 841,88 
 3. ΗΛΜ         



3
2 

Φωτιστικό ύψους 4µ µε 
φωτιστικό σώµα σχέδιο 
µαργαρίτα και λαµπτήρα 
υψηλής πίεσης Na 

ΑΤΗΕ 
Ν\1.1 164  τεµ 3,00 720,00 2.160,00  

3
3 

Φωτιστικό ύψους 4µ µε 
διπλό φωτιστικό σώµα 
σχέδιο µαργαρίτα και 
λαµπτήρες υψηλής πίεσης 
Na 

ΑΤΗΕ 
Ν\1.2 165  τεµ 1,00 1.100,00 1.100,00  

3
4 

Φρεάτιο διακλαδώσεως 
υπογείων καλωδίων 
διαστάσεων 50 Χ 50 cm 
βάθους 60 cm 

ΑΤΗΕ 
8749.1 168 

ΗΛΜ 
10 τεµ 2,00 218,83 437,66  

 Άθροισµα       3.697,66  
 Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ      18,00 % 665,58  
 Σύνολο ΗΛΜ       4.363,24 4.363,24 
 4.  ΠΡΑΣΙΝΟ         

3
5 

Πλήρωση νησίδων και 
λοιπών χώρων δια 
κηπαίου χώµατος 

ΝΑΠΡΣ 
Ν\Α05 57 

ΠΡΣ 
1710 m3 30,00 12,00 360,00  

3
6 

Εµπλουτισµός κηπευτικού 
χώµατος µε ειδικά µείγµατα 
ενδεικτικού τύπου 
"polychoum" 

ΝΑΠΡΣ 
Ν\Γ02 58 

ΠΡΣ 
5210  5,00 27,74 138,70  

3
7 

Θάµνοι, κατηγορίας Θ1, 
Αβούτυλο, Abutilon 
striatum, µπάλα χώµατος 2 
λίτρα, ύψος 0,60 έως 0,80 
µέτρα, αριθµός κλάδων 3 

ΝΑΠΡΣ 
Φ\∆02.1.2 123 

ΠΡΣ 
5210 τεµ 50,00 2,30 115,00  

3
8 

Θάµνοι, κατηγορίας Θ3, 
Γιουνίπερους ορθόκ., 
Juniperus spp., µπάλα 
χώµατος 3 λίτρα, ύψος 
0,40 µέτρα, αριθµός 
κλάδων 3 

ΝΑΠΡΣ 
Φ\∆02.3.17 61 

ΠΡΣ 
5210 τεµ 20,00 7,40 148,00  

3
9 

Θάµνοι, κατηγορίας Θ4, 
Αβελία µεγανθής, Abelia x 
grandiflora, µπάλα 
χώµατος 10 λίτρα, ύψος 
0,40 έως 0,60 µέτρα, 
περίµετρος κόµης >1,20 

ΝΑΠΡΣ 
Φ\∆02.4.1 62 

ΠΡΣ 
5210 τεµ 10,00 14,00 140,00  

4
0 

Θάµνοι, κατηγορίας Θ5, 
Αβελία µεγανθής, Abelia x 
grandiflora, µπάλα 
χώµατος 18 λίτρα, ύψος 
0,80 έως 1,00 µέτρα, 
περίµετρος κόµης >1,80 

ΝΑΠΡΣ 
Φ\∆02.5.1 63 

ΠΡΣ 
5210 τεµ 5,00 30,00 150,00  

4
1 

Αναρριχώµενα, κατηγορίας 
Α4, Γιασεµί κίτρινο, 
Jasminum mesnyi, µπάλα 
χώµατος 10 λίτρα, ύψος 
2,00 έως 2,50 µέτρα, 
περίµετρος κόµης 5 

ΝΑΠΡΣ 
Φ\∆03.4.5 124 

ΠΡΣ 
5220 τεµ 10,00 13,50 135,00  

4
2 

∆ένδρα, κατηγορίας ∆4, 
Λαγκερστρέµια, 
Lagerstroemia indica, 
µπάλα χώµατος 12 λίτρα, 
ύψος 2,50 έως 3,00 µέτρα 

ΝΑΠΡΣ 
Φ\∆01.4.39 67 

ΠΡΣ 
5210 τεµ 3,00 25,00 75,00  

4
3 

Άνοιγµα λάκκων σε εδάφη 
γαιώδη - ηµιβραχώδη µε 
εργαλεία χειρός, 
διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 
0,50 m 

ΝΑΠΡΣ 
Ε02.2 68 

ΠΡΣ 
5120 τεµ 75,00 2,00 150,00  

4
4 

Άνοιγµα λάκκων σε εδάφη 
γαιώδη - ηµιβραχώδη µε 
εργαλεία χειρός, 

ΝΑΠΡΣ 
Ε02.1 69 

ΠΡΣ 
5130 τεµ 20,00 0,75 15,00  



διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 
0,30 m 

4
5 

Άνοιγµα λάκκων µε χρήση 
εκσκαπτικού µηχανήµατος, 
διαστάσεων  0,70 Χ 0,70 Χ 
0,70 m 

ΝΑΠΡΣ 
Ε04.2 70 

ΠΡΣ 
5110 τεµ 3,00 2,40 7,20  

4
6 

Φύτευση φυτών µε µπάλα 
χώµατος όγκου  0,40 - 1,50 
lt 

ΝΑΠΡΣ 
Ε09.3 71 

ΠΡΣ 
5210 τεµ 75,00 0,80 60,00  

4
7 

Φύτευση φυτών µε µπάλα 
χώµατος όγκου 4,50 - 
12,00 lt 

ΝΑΠΡΣ 
Ε09.5 73 

ΠΡΣ 
5210 τεµ 20,00 1,30 26,00  

4
8 

Φύτευση φυτών µε µπάλα 
χώµατος όγκου 12,50 - 
22,00 lt 

ΝΑΠΡΣ 
Ε09.6 74 

ΠΡΣ 
5210 τεµ 3,00 3,00 9,00  

4
9 

Υποστύλωση δένδρου µε 
την αξία του πασσάλου Για 
µήκος πασσάλου πάνω 
από 2,50 m 

ΝΑΠΡΣ 
Ε11.1.2 125 

ΠΡΣ 
5240 τεµ 10,00 4,00 40,00  

5
0 Λίπανση φυτών µε τα χέρια 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ03.1 76 

ΠΡΣ 
5340 τεµ 100,00 0,10 10,00  

5
1 

Σχηµατισµός λεκανών 
άρδευσης φυτών, 
διαµέτρου από 0,41 έως 
0,60 m 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ01.1 78 

ΠΡΣ 
5330 τεµ 100,00 0,40 40,00  

5
2 

Κλάδεµα θάµνων,  
ανανέωση κόµης παλαιών 
αναπτυγµένων θάµνων, 
ύψους πάνω από 1,70 m 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.5.2 79 

ΠΡΣ 
5353 τεµ 60,00 5,50 330,00  

5
3 

∆ιαµόρφωση κόµης 
δένδρων ύψους µέχρι  4 m 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.1.1 82 

ΠΡΣ 
5354 τεµ 5,00 17,50 87,50  

5
4 

Σωλήνες από 
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, 
ονοµαστικής διαµέτρου Φ 
16 mm 

ΝΑΠΡΣ 
Η01.1.1 88 ΗΛΜ 8 m 200,00 0,30 60,00  

5
5 

Σταλάκτης 
αυτορυθµιζόµενος, 
επισκέψιµος 

ΝΑΠΡΣ 
Η08.1.1 89 ΗΛΜ 8 τεµ 250,00 0,22 55,00  

5
6 

Βάνα ελέγχου άρδευσης 
(ηλεκτροβάνα), 10 atm, 
πλαστική, ευθείας ροής, 
χωρίς µηχανισµό ρύθµισης 
πίεσης, διατοµής 1 in µε 
απώλ.< 0,3m στα 8 m3/h 

ΝΑΠΡΣ 
Η09.1.3.2 126 ΗΛΜ 8 τεµ 2,00 65,00 130,00  

5
7 

Πλαστικό φρεάτιο 
ηλεκτροβανών, 50 x 60 cm, 
6 Η/Β 

ΝΑΠΡΣ 
Η09.2.13.4 128 ΗΛΜ 8 τεµ 1,00 45,00 45,00  

5
8 

Οικιακός προγραµµατιστής 
ρεύµατος εξωτερικού 
χώρου, ελεγχόµενες Η/Β 8-
9 

ΝΑΠΡΣ 
Η09.2.5.2 132 

ΗΛΜ 
52 τεµ 1,00 250,00 250,00  

5
9 

Σταλακτηφόροι Φ 16 ή Φ 
17 mm από ΡΕ µε 
σταλάκτες 
αυτορυθµιζόµενους και µε 
µηχανισµό αποτροπής 
απορροής του νερού από 
το σωλήνα, αποστάσεις 
σταλακτών 33 cm 

ΝΑΠΡΣ 
Η08.2.5.1 133 ΗΛΜ 8 m 250,00 0,66 165,00  

6
0 

Ανανέωση κόµης ή κοπή 
µεγάλων δένδρων ύψους 
12 - 16 m, σε πλατείες, 
πάρκα κλπ 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.3.3 136 

ΠΡΣ 
5354 τεµ 1,00 200,00 200,00  

 Σύνολο  ΠΡΑΣΙΝΟ       2.941,40 2.941,40 
 5. ΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ         



6
1 

Ξύλινη περίφραξη µήκους 
15,00 µ και ύψους 1,00 µ 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\52 121  τ.µ. 1,00 190,00 190,00  

6
2 

Ξύλινη κούνια νηπίων 2 
θέσεων µε καλαθάκι 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\52.1 122  τ.µ. 5,00 1.050,00 5.250,00  

6
3 

Ξύλινη κούνια παίδων 2 
θέσεων ι 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\52.2 127  τ.µ. 3,00 800,00 2.400,00  

6
4 

Ζωάκι ελατηρίου µιάς 
θέσης 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\52.3 129  τ.µ. 3,00 400,00 1.200,00  

6
5 

Τραµπάλα ξύλινη δύο 
θέσεων παίδων 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\52.4 130  τ.µ. 1,00 400,00 400,00  

6
6 Μύλος για παιδική χαρά 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\52.6 134  τ.µ. 1,00 3.000,00 3.000,00  

6
7 

Γέφυρα µε πατήµατα 
ισορροπίας 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\52.7 135  τ.µ. 1,00 1.050,00 1.050,00  

6
8 

Ξύλινο σύνθετο νηπίων µε 
πυργάκι µε σκεπή, µε 
πατάρι σκάλα, τσουλήθρα 
και αναρρίχηση µε δίχτυ 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\52.8 137  τ.µ. 1,00 6.250,00 6.250,00  

6
9 

Ξύλινο σύνθετο νηπίων (2-
6 ετών) µε πατάρια 
πυργάκι µε καθιστικό, 
σκάλα, τσουλήθρα, τούνελ 
και παιχνίδια αφής,  
κατάλληλα για Αµεα 
(ΚΗΠΟΣ ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΟΣ) 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\52.9 139  τ.µ. 1,00 8.000,00 8.000,00  

7
0 

Ξύλινο σύνθετο παίδων µε 
πυργάκι,  τσουλήθρα, 
ράµπα αναρρίχησης και 
πολύζυγο 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\52.10 140  τ.µ. 1,00 9.000,00 9.000,00  

7
1 

Ξύλινο σύνθετο νηπίων  µε 
τσουλήθρα, τούνελ και 
παιχνίδια αφής, κατάλληλο 
για Αµεα (ΛΟΥΛΟΥ∆Ι) 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\52.11 141  τ.µ. 1,00 7.800,00 7.800,00  

7
2 

Ξύλινο σύνθετο παίδων µε 
πυργάκι, διάδροµο 
τσουλήθρες,  και γέφυρα 
ισορροπίας 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\52.12 142  τ.µ. 1,00 8.800,00 8.800,00  

7
3 

Ξύλινο σύνθετο παίδων µε 
πατάρια, σκάλα,  ράµπα 
αναρρίχησης τσουλήθρα, 
διαδρόµους ισορροπίας  
και αναρρίχησης  και 
παιχνίδια αφής, κατάλληλα 
για Αµεα. 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\52.13 144  τ.µ. 1,00 

13.500,0
0 13.500,00  

7
4 

Καθιστικό εξωτερικού 
χώρου διαστάσεων 
περίπου 1,80 µ. µήκος, 
0,50 µ πλάτος και 0,75µ. 
ύψος µε µεταλλικό σκελετό 
και κάθισµα και πλάτη από 
ξυλεία. 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\52.14 145  τ.µ. 2,00 150,00 300,00  

7
5 

Καθιστικό εξωτερικού 
χώρου διαστάσεων 
περίπου 1,80 µ. µήκος, 
0,50 µ πλάτος και 0,75µ. 
ύψος µε µεταλλικό σκελετό 
και κάθισµα και πλάτη από 
ξυλεία τύπου 
παραδοσιακό. 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\52.15 146  τ.µ. 2,00 280,00 560,00  

7
6 

Κάδοι απορριµµάτων µε 
µεταλλική στήριξη και 
µεταλλικό κάδο µε ξύλινη 
επένδυση. 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\52.16 148  τ.µ. 3,00 75,00 225,00  



 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Κατόπιν των παραπάνω προτείνουµε την έγκριση από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο της εκπονηθείσας από την τεχνική υπηρεσία µελέτης  για το έργο µε τίτλο: 
«Βελτίωση και Αναβάθµιση της ∆ιαµόρφωσης ∆ύο Παιδότοπων στο ∆ήµο 
Καισαριανής» προϋπολογισµού 189.562,00€ (µε Φ.Π.Α. 23%)» 
και την αποδοχή της σχετικής χρηµατοδότησης του Έργου από την Περιφέρεια 
Αττικής 
 
 
       Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
           ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
         
 
 
 
             ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
        ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
  
 
 
 
 
 
 
Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                        

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
 
 

7
7 

Ξύλινη ενηµερωτική 
πινακίδα. 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\52.17 149  τ.µ. 2,00 50,00 100,00  

 
Σύνολο ΟΡΓΑΝΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ       68.025,00 68.025,00 

 Άθροισµα        142.885,77 
 Απρόβλεπτα        11.230,00 
 Άθροισµα        154.115,77 
 ΦΠΑ       23,00 % 35.446,63 
 Γενικό Σύνολο        189.562,40 
 Εγκ. 36/13-12-2001        189.562,00 

   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   
ΕΓΚΡΙΘΗΚ
Ε    

                

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΕΣ  

Η 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙ

Α Τ.Υ.   Ο προϊστάµενος   

ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΛΙΑΝΑ  

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟ
ΠΟΥΛΟΥ       

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       

          
ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ         
∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ 
         



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την  επικαιροποιηµένη µελέτη και την  αποδοχή χρηµατοδότησης 
έργου µε τον τίτλο : «Βελτίωση και αναβάθµιση της διαµόρφωσης δύο 
παιδότοπων στο ∆ήµο Καισαριανής» προϋπολογισµού 189.562,00€ (µε 
Φ.Π.Α. 23%) και την αποδοχή της σχετικής χρηµατοδότησης του Έργου από 
την Περιφέρεια Αττικής. 

 
 

 
     
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Καραβασίλης 
Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Κολοβού Κων/να 9) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   
10) Παπαγιάννης Ιωσήφ 11) Βεχλίδη Μαρία 12) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 
13) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  14) Βασιλάκη Αικατερίνη 15)Κοντόσταυλος 
Γεώργιος 16) Κατσαρέλης Νικόδηµος  17) Σοφιανόπουλος ∆ηµήτριος 18) 
Γαβρίλης  19) Βούρλος ∆ηµήτρης 20)Λυκούδης Αλεβίζος 21) Βοσκόπουλος 
Χρήστος 22) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος .  
 
 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ     27/11/2015 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

   
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 
 
 


