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                                                                     ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ              02/03/2018 
                                                                     ΑΡ.ΠΡΩΤ.:                 2651 
     
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    28/02/2018 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  61 
 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 2ης/28.02.2018,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ήµου Καισαριανής, την 28η του µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2018.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,28/02/2018, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 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. 
2319/23.02.2018, 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 ένα (21) µέλη και ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

                                     
    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Καραβασίλης Εµµανουήλ 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Αξιώτης Χρήστος 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Βεχλίδη Μαρία 
  5. Χριστοφής Μιχαήλ 5. Βούρλος ∆ηµήτρης 
  6. Κολοβού Κων/να 6. Γαβρίλης  Γεώργιος 
  7. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
  8. Παπαγιάννης Ιωάννης  
  9. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
10. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
11. Βασιλάκη Αικατερίνη  
12. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
13. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
14. Καµπάκας Αντώνης  
15. Λυκούδης Αλεβίζος  
16. Βοσκόπουλος Χρήστος  
17. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
18. Κακανάκης Ευάγγελος  
19. Αλεξοπούλου Μαρία  
20. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
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Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   και η δηµοτική 
υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 
 
ΘΕΜΑ:«Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης ΙΙ για την υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης 
στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» (αρ. πρωτ. 5133/23-2-18) στον άξονα προτεραιότητας : 
«Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες των δήµων» µε τίτλο 
πρόσκλησης «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές 
δράσεις» και τίτλο υποβαλλόµενης πρότασης από τον ∆ήµο Καισαριανής: «Απαιτούµενες 
Παρεµβάσεις στους αύλειους και άλλους χώρους των σχολείων» προϋπολογισµού 
µελέτης 196.665,37€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 266.045,37€ µε ΦΠΑ 24%.  
 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 
των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισήγηση της διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών κ. 
Κωνσταντοπούλου Βασιλικής  η   οποία έχει ως εξής 
 
 
 
 

                                                 
 
  ΠΡΟΣ:   

• Πρόεδρο του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  
 
 
ΘΕΜΑ: «Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης ΙΙ για την υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης στο 
Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» (αρ. πρωτ. 5133/23-2-18) στον άξονα προτεραιότητας  
«Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες των δήµων» µε τίτλο πρόσκλησης 
«Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» και τίτλο 
υποβαλλόµενης πρότασης από τον ∆ήµο Καισαριανής: 
 
«Απαιτούµενες Παρεµβάσεις στους αύλειους και άλλους χώρους των σχολείων» 
προϋπολογισµού µελέτης 196.665,37€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 266.045,37€ µε ΦΠΑ 24%.  

 

 

                                                                      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   …./.…/2018 

                                               ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 
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Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα ΥΠΕΣ : 

«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», 
« Άξονας Προτεραιότητας:  

«Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδοµές 
και δραστηριότητες των δήµων». 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:   
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
∆ΗΜΟΣ: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
∆ιεύθυνση:  Βρυούλων  125 & 
Φιλαδελφείας 
ΤΚ 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
(URL):  https://kaisariani.gr/ 

NUTS:GR30 / LAU2 GR30002001 
Πληροφορίες:  Ειρήνη Ταµπάκη 
Τηλ:  213.20.10.728   
Fax:  210.72.92.621 
Email: texniki@kessariani.gr 
            

 

 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:  
«Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & 
αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»  
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ: 
Το Υπουργείο Εσωτερικών δηµοσίευσε την πρόσκληση ΙΙ για την υποβολή αίτησης 
χρηµατοδότησης στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» (αρ. πρωτ. 5133/23-2-18) στον άξονα 
προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες των δήµων» µε 
τίτλο πρόσκλησης «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές 
δράσεις» (Α∆Α: 6Ο9Ψ465ΧΘ7-ΑΓΡ). 
Ο προϋπολογισµός της Χρηµατοδότησης του Προγράµµατος που αντιστοιχεί στον ∆ήµο 
Καισαριανής µε βάση την Πρόσκληση και κριτήρια αριθµού µαθητών, τµηµάτων σχολείων, είναι 
102.600€.   

 

 

Με βάση τα παραπάνω προτείνουµε:Α) την έγκριση υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης εκ 
µέρους του ∆ήµου Καισαριανής έργου µε τίτλο  «Απαιτούµενες Παρεµβάσεις στους αύλειους 
και άλλους χώρους των σχολείων» προϋπολογισµού µελέτης 196.665,37€ πλέον Φ.Π.Α. 
24% ή 266.045,37€ µε ΦΠΑ 24%.  

στην  πρόσκληση ΙΙ, Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» (αρ. πρωτ. 5133/23-2-18) του ΥΠΕΣ στον 
άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες των δήµων», 
µε βάση την επισυναπτόµενη µελέτη και την έγκριση αυτής µέσω της παρούσας απόφασης, 
Β) την δέσµευση του ∆Σ ότι σε περίπτωση έγκρισης και ένταξης της χρηµατοδότησης από το 
Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, το υπερβάλλον ποσό πέραν της χρηµατοδότησης των 102.600€ , θα 
καλυφθεί από ίδιους πόρους ή από άλλο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα, 
Γ) την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 
υλοποίηση των αποφάσεων αυτών. 
 
 
 
 
 

                                                                                            Η ∆ιευθύντρια της ΤΥ 
 
                                                                                        Κωνσταντοπούλου Βασιλική 
 
               Αρχιτ. Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ               
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  



 4/28 

Πληρ. Ειρήνη Ταµπάκη 
Τηλ. 2132010728 

    
 

Μελέτη: «Απαιτούµενες παρεµβάσεις στους αύλειους και άλλους χώρους των Σχολείων», (γήπεδα 
σχολείων, χώροι προαυλείων, αίθουσες), προϋπολογισµού µελέτης 196.665,37€ πλέον Φ.Π.Α.  24%.  
 

Τεχνική Περιγραφή που συνοδεύεται από φωτογραφίες της υφιστάµενης κατάστασης & 
Κοστολόγηση των εργασιών. 

 
ΓΕΝΙΚΑ  
 
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στις επισκευαστικές εργασίες υπέρ της ασφάλειας για τους 
αύλειους χώρους των κάτωθι σχολικών µονάδων του ∆ήµου Καισαριανής Αττικής, σύµφωνα µε τα 
σχέδια και τα τεύχη της µελέτης, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και του κανόνες της τέχνης και της 
επιστήµης. Οι σχολικές µονάδες είναι οι παρακάτω: 
 

ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

10 ∆ηµοτικό Εθν. Αντίστασης 113 
210-7227256 

mail@1dim- kaisar.att.sch.gr 

20 ∆ηµοτικό Θερµοπυλών & Ειρήνης 
210-7238044 
6979207818 

mail@2dim- kaisar.att.sch.gr 

3ο ∆ηµοτικό Ηρ. Κωνσταντοπούλου 
210-7651841 

mail@3dim-kaisar.att.sch.gr 

6ο ∆ηµοτικό Ηρ. Κωνσταντοπούλου 
210-7662750 

mail@6dim- kaisar.att.sch.gr 

7ο ∆ηµοτικό Εθν. Αντίστασης 113 
210-7224873 & φαξ 

mail@7dim- kaisar.att.sch.gr 

Ειδικό Πειραµατικό 
(Ρόζα Ιµβριώτη) 

Φιλαδέλφειας & 
Σολοµωνίδου 

210-7211289 
 

4ο - 5ο Νηπιαγωγείο Ηρ. Κωνσταντοπούλου 

210-7660145 
mail@4nip-kaisar.att.sch.gr 

210-7660486 
mail@5nip-kaisar.att.sch.gr 

1ο Γυµνάσιο Ηρ. Κωνσταντοπούλου 

210-7654441 
mail@1gim- kaisar.att.sch.gr 

φαξ 2107654411 

2ο Γυµνάσιο Ηρ. Κωνσταντοπούλου 

210-7650522 
210-7650776 

mail@2gim- kaisar.att.sch.gr 

φαξ 2107609077 

1ο Λύκειο Ηρ. Κωνσταντοπούλου 

210-7666391 
210-7608167 Φαξ 

mail@1lyk- kaisar.att.sch.gr 

φαξ 2107608167 & 2107653334 

2ο Λύκειο Ηρ. Κωνσταντοπούλου 

210-7645757 
210-7659700 

mail@2lyk- kaisar.att.sch.gr 

φαξ 2107659700 

1ο ΕΠΑΛ 
Ηρ. Κωνσταντοπούλου & 

Ναυπακτίας 

210-7669733 fax 
210-7669943 

mail@1epal- kaisar.att.sch.gr 
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φαξ 2107669684 

210-7669944 
210-7223157 

φαξ 2107669684 

2ο ΕΚ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
Ηρ. Κωνσταντοπούλου & 

Ναυπακτίας 

2107692280 
2107656905 

φαξ 2107656905 
mail@2sek-a-ath.att.sch.gr 

 
 
Οι υποψήφιες εργοληπτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επισκεφθούν όλους τους αύλειους χώρους 
των σχολικών µονάδων που περιλαµβάνονται στο έργο, να διενεργήσουν επιτόπια έρευνα των 
συνθηκών και των πραγµατικών στοιχείων του έργου και όλων των θέσεων και µεγεθών εκτέλεσης 
των εργασιών και έπειτα να συντάξουν την οικονοµική τους προσφορά.  

Επίσης ίσως απαιτηθεί οι εργασίες να γίνουν και κατά την περίοδο λειτουργίας των σχολικών 
µονάδων και θα πρέπει να ληφθεί ειδική µέριµνα ώστε είναι ασφαλείς και να µη ενοχλούνται οι 
µαθητές και το προσωπικό των σχολείων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ίσως οι εργασίες να απαιτηθεί 
να γίνουν και µετά την λήξη του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων ή κατά την διάρκεια του 
σαββατοκύριακου ή σε ηµέρες αργιών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει µε µέριµνα και 
δαπάνη του όλες τις αναγκαίες άδειες. 

∆εν πρέπει να παραµένουν ηµιτελείς εργασίες, υλικά και εργαλεία στον χώρο των σχολείων. 
Αν καταστεί απολύτως απαραίτητο να παραµείνουν, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήµανση 
και διατάξεις προστασίας για αποφυγή ατυχηµάτων. Όταν εκτελούνται εργασίες κατά την διάρκεια 
λειτουργίας των σχολείων θα πρέπει να λαµβάνονται από τον ανάδοχο όλα τα απαιτούµενα από 
την νοµοθεσία µέτρα ασφαλείας και να υπάρχει συνεχής συνεννόηση µε τους υπευθύνους των 
σχολικών µονάδων για να µην δηµιουργηθούν απρόοπτα και ατυχήµατα.  

Σε κάθε περίπτωση, οι κεντρικές είσοδοι, οι χώροι κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης µαθητών 
και προσωπικού θα πρέπει να είναι καθηµερινά καθαροί και προσπελάσιµοι και απόλυτα ασφαλείς 
για την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων.  

Περιλαµβάνονται όλες οι µετακινήσεις (χωρίς την χρήση µηχανικών µέσων) εντός και εκτός 
των αύλειων χώρων των σχολικών µονάδων και οι προσωρινές εναποθέσεις των προϊόντων 
αποξηλώσεων (όπου απαιτηθεί) σε ασφαλείς και κατάλληλα προστατευµένες θέσεις, προκειµένου 
να φορτωθούν στα µεταφορικά µέσα και να αποµακρυνθούν. Επίσης, όπου απαιτείται, θα γίνεται 
χρήση κάδων µε ενισχυµένο µουσαµά επικάλυψης και σωληνώσεων (χοάνες) για την 
συγκέντρωση και αποκοµιδή των προϊόντων καθαιρέσεων – αποξηλώσεων και λοιπών αχρήστων 
εργοταξιακών υλικών.  

Επίσης περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις (χωρίς χρήση µηχανικών 
µέσων) και οι µεταφορές των προϊόντων αποξηλώσεων και η απόρριψή τους σε χώρους που 
επιτρέπεται από τις αρχές.  

Θα γίνεται καθαρισµός όλων των χώρων µετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την 
αποκοµιδή των ανωτέρω προϊόντων.  

Ακόµα περιλαµβάνονται όλες οι τυχόν απαιτούµενες για την εκτέλεση των εργασιών 
µετακινήσεις (χωρίς την χρήση µηχανικών µέσων) και προσωρινές εναποθέσεις του υπάρχοντος 
κινητού εξοπλισµού των σχολείων, µετά της απαιτούµενης κάλυψης προστασίας κατά την εκτέλεση 
των εργασιών.  

Τέλος µετά τις αποκαταστάσεις θα πρέπει να γίνει πλήρης καθαρισµός ακόµη και της σκόνης 
ώστε να παραδοθούν προς χρήση. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» (Αποτελείται από τα 1ο & 7ο ∆ηµοτικά Σχολεία και το 1ο 

Νηπιαγωγείο) 
 

 
 
� 1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
Όψη µπροστά 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

    ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 
 

 ΓΗΠΕ∆Α ΒΟΛΕΪ & ΜΠΑΣΚΕΤ & ΘΕΑΤΡΑΚΙ 
Κατασκευάζεται νέος ελαστικός τάπητας µετά την αποξήλωση του υπάρχοντος (σε όλη την 
επιφάνεια και έξω από την διαγράµµιση του γηπέδου). Γίνεται η διαγράµµιση του γηπέδου για 
Μπάσκετ και Βόλεϊ. 
Πλήρης και επιµεληµένος καθαρισµός της υπάρχουσας επιφάνειας. 
∆ιάστρωση στην ασφαλτική επιφάνεια µίγµατος ασφαλτικού γαλακτώµατος, αδρανούς, 
απαλλαγµένου αργίλου, τσιµέντου κλπ µε ελαστική σπάτουλα για εξοµάλυνση της ασφαλτικής 
επιφάνειας. 
∆ιάστρωση χυτού συνθετικού ελαστικού τάπητα µέσου πάχους τουλάχιστον 2 χιλ., ο οποίος 
αποτελείται από πλαστικά χρωµατισµένα υλικά µε χρώµατα που αντέχουν στις υπεριώδεις ακτίνες 
και λεπτόκοκκα σκληρά αδρανή. Ο παραπάνω τάπητας επιτυγχάνεται µε τη διαδοχική τοποθέτηση 
σταυροειδών στρώσεων της ίδιας σύνθεσης, δηλαδή παρουσιάζεται µε τη µορφή µιας µάζας που 
διαλύεται και τοποθετείται σε πολλές στρώσεις της ίδιας σύνθεσης. 
Η εµφάνιση και τα χαρακτηριστικά του πρέπει να είναι αυτά µιας στρώσης αφού σκληρυνθεί, ο 
χρωµατισµός του να είναι µατ και να έχει εµφάνιση ελαφρώς κοκκώδη. Όλο το µίγµα πρέπει να 
είναι υψηλής σταθερότητας, να µην υγροποιείται, να µην λεκιάζει, να µην παγώνει, να µη 
δηµιουργεί αντανακλάσεις και να µη χρειάζεται στέγνωµα. Επίσης πρέπει να πληρεί τις 
προδιαγραφές της Τεχνικής Περιγραφής σε ότι αφορά επιµήκυνση, διαπερατότητα, αντοχή σε 
καύση, φθορά, ευλιγισία, ελαστικότητα, ολισθηρότητα κλπ. 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται και η πλήρης γραµµογράφηση µε διάφορα χρώµατα.  
 
Τάπητας Βόλεϊ       216µ2 

 
 

Τάπητας Μπάσκετ 302µ2 

 
 

Τάπητας Θεατράκι 160µ2 
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� 2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 
∆ιαµόρφωση χώρου Ε= 12µ2 µε χρήση αποθήκης ως χώρου Σίτισης. 
Αποξήλωση υφιστάµενου εσωτερικού χωρίσµατος και θύρας, διάνοιξη και τοποθέτηση παραθύρου  
αλουµινίου µε σίτα επί εξωτερικής τοιχοποιίας, τοποθέτηση πάγκου µε κάτωθεν &  άνωθεν 
ντουλαπιού µήκους 1,50µ µε υποδοµή 3 πριζών. Τοποθέτηση δαπέδου πλακιδίων και ενίσχυση 
υφιστάµενου εσωτερικού φωτισµού µε φωτιστικά σώµατα led (4 τεµάχια). Μερεµέτια και βάψιµο 
χώρου και εξωτερικής πόρτας εισόδου στον χώρο. Πλήρης ανακατασκευή – διαµόρφωση (υλικά και 
εργασία).       
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3ου & 6ου ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (οδός Ηρ. Κωνσταντοπούλου) 
 

3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 
 

 
 
∆ιάστρωση µε ελαστικό τάπητα σε όλο τον υπαίθριο χώρο του δηµοτικού σχολείου & διαµόρφωση για τα 
ΓΗΠΕ∆Α. 
 

 Κατασκευάζεται νέος ελαστικός τάπητας µετά την αποξήλωση του υπάρχοντος µετά διαγραµµίσεων 
(σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που έχουν προαναφερθεί).  

 
Συνολική Επιφάνεια Αυλής προς επίστρωση: 2100µ2 
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• ∆ιαµόρφωση χώρου Σίτισης στο προαύλιο µε καθιστικά και ξύλινα τραπέζια γειτνιάζοντα στον 
χώρο του κυλικείου 

Τοποθέτηση 4 καθιστικών συστηµάτων ενδεικτικού τύπου: 

ΠΑΓΚΟΣ ΠΙΚ ΝΙΚ  
Από εµποτισµένη ξυλεία 4,5Χ12εκ. 
Συνολική διάσταση 160Χ180εκ. 
Τραπέζι 80Χ180εκ. 
Παγκάκι 26Χ180εκ. 
 

 
 
 
 
 
 
� ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ διαστάσεων 5,80µ Χ 8,70µ.  
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Τοποθέτηση στεγάστρου εσωτερικά της αυλής παραπλεύρως του κυλικείου που αποτελείται από: 
Ξύλινη πέργκολα βαρέως τύπου 6 φατνωµάτων 2,90χ2,90µ έκαστο. Η κατασκευή της πέργκολας 
γίνεται από εµποτισµένη ξυλεία (ορθοστάτες και δοκοί) διατοµής 10χ10εκ. και ενδιάµεσα δοκοί 
διαστάσεων 8χ8εκ. Η πέργκολα στο άνω τµήµα της θα φέρει αδιάβροχη τέντα αντιανεµικά 
στηριγµένη σε κάθε φάτνωµα και στις 3 πλευρές θα φέρει καφασωτό για προστασία από ανεµοβρόχι 
και επίσης πάγκο καθιστικό στην 1 µεγάλη πλευρά.    
Κατασκευάζεται µετά όλων των απαιτούµενων εκσκαφών και σκυροδετήσεων βάσεων ορθοστατών 
που στηρίζονται σε γαλβανισµένα µεταλλικά στηρίγµατα.  
Επισηµαίνεται ότι η τοπική καθαίρεση των παντός είδους υφιστάµενων επιστρώσεων δαπέδων 
(σκυρόδεµα, κλπ) και οι εκσκαφές για την κατασκευή των βάσεων θα γίνονται µε ιδιαίτερη προσοχή 
και επιµέλεια για την αποτροπή δηµιουργίας φθρών στο υπόλοιπο δάπεδο και όπου απαιτείται θα 
γίνεται χάραξη – κοπή του περιγράµµατος µε κατάλληλο ηλεκτρικό τροχό. 
Επίσης πρέπει να δοθεί µεγάλη προσοχή για τυχόν διέλευση υπογείων δικτύων στις θέσεις των 
θεµελίων, προκειµένου σε συνεργασία µε την επίβλεψη να γίνονται οι απαιτούµενες µετατοπίσεις. 
 
Περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες εργασίες πλήρους κατεργασίας των ξύλινων στοιχείων, 
ροκάνισµα, πλάνισµα, τρίψιµο, βερνίκωµα µε ειδικό αντιµυκητιακό και αδιαβροχοποιητικό βερνίκι σε 
δύο τουλάχιστον στρώσεις, µόρφωση ακµών, και η κάλυψη της οροφής. 
 
Στις εργασίες περιλαµβάνονται: 
� Η προµήθεια και µεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου του έργου όλων των υλικών.  
 
Σε όλους τους ορθοστάτες από τις πέργκολες τοποθετούνται ειδικά προστατευτικά στρώµατα 
κολώνας µε αυτοκόλλητο τύπου Velcro σε ύψος 2,00µ από το δάπεδο και καλύπτουν όλη την 
περίµετρο του ορθοστάτη. Αποτελούνται από συµπιεσµένο και ανθεκτικό αφρολέξ 300D πάχους 
τουλάχιστον 5εκ. µε εξωτερικό περίβληµα από υλικό συνθετική δερµατίνη υψηλής αντοχής και 
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους, σύµφωνα και µε τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.    
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        6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 

 
 
 

 ∆ιάστρωση µε ελαστικό τάπητα σε όλο τον υπαίθριο χώρο του δηµοτικού σχολείου & διαµόρφωση 
για τα ΓΗΠΕ∆Α & σχετικές γραµµογραφήσεις. Προδιαγραφές ως αναφέρθηκαν στο 1ο δηµοτικό. 
 
Συνολική Επιφάνεια Αυλής προς επίστρωση: 760µ2 

    
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ «ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ» 
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Αντιολισθηρό γήπεδο στον χώρο της αυλής διαστάσεων 30µχ15µ = 450µ2 µετά γραµµογράφησης για 
µπάσκετ & βόλευ. Κατασκευάζεται νέος ελαστικός τάπητας µετά διαγραµµίσεων (σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές που έχουν προαναφερθεί).   
 
Προαύλιο 800µ2 
 
∆ιαµόρφωση χώρου παιχνιδιού εκεί όπου υπάρχουν όργανα Παιδικής Χαράς µε 
αντικατάσταση κατεστραµµένου γρασιδιού µε πλάκες ελαστικές ειδικές για χρήση παιδικής 
Χαράς µετά της υποδοµής. 
 
Επιστρώσεις εδάφους µε ελαστικά πλακίδια υδατοπερατά ασφαλείας ενδεικτικού τύπου 
Euroflex /Kreiburg πάχους έως 4cm ανάλογα µε τις απαιτήσεις του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
και το ύψος πτώσης του οργάνου και µε πιστοποίηση ΕΒΕΤΑΜ ή αντίστοιχου φορέα. 
Επιστρώσεις µε ελαστικά πλακίδια υδατοπερατά ασφαλείας ενδεικτικού τύπου Euroflex (της 
εταιρείας Kreiburg ή αντίστοιχης) από συγκολληµένους κόκκους ελαστικού µε EPDM, επιφάνεια 
αποχρώσεως κόκκινης ή παρόµοιου. Τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας να πληρούν τις απαιτήσεις 
των σχετικών κανονισµών και Προδιαγραφών ασφαλείας.Έχουν διαστάσεις 500Χ500 mm και πάχος 
που ποικίλει ανάλογα µε τις απαιτήσεις ασφαλείας του κάθε οργάνου (εξαρτώµενο από το ύψος 
πτώσης του εκάστοτε παιχνιδιού) από 40 έως 80 mm και µανοπαγούς υφής (όχι πολλαπλών 
στρώσεων). 
Αποτελούνται από ανακυκλωµένα ελαστικά (90%) και πολυουρεθάνη (10%)και έχουν βάρος που 
ποικίλει ανάλογα µε το πάχος του κάθε πλακιδίου, µε ελαστικό ενδεικτικά τα 26,60 kg/m2 (π.χ. 
6,65kgr ανά τεµάχιο για τα πλακίδια διαστάσεων 500 Χ 500 Χ 40 mm, έως 14,00 kgr ανά τεµάχιο για 
τα πλακίδια διαστάσεων 500 Χ 500 Χ 90 mm). Ανάλογα τον προµηθευτή µπορούν να υπάρξουν 
µικροδιαφορές στο βάρος. 
Η πυκνότητα ποικίλει, ανάλογα µε τον προµηθευτή, ενδεικτικά από 665 kgr/m3 έως 820 kgr/m3, 
έχουν αντίσταση κατά της φωτιάς (ενδεικτικά class B - DIN 4102) , θερµική αγωγιµότητα περίπου 
0,08 W/mk, αντοχή σε εφελκυσµό, αντίσταση κατά χηµικών, αντίσταση κατά σπασίµατος σε παγετό, 
αντίσταση κατά ρωγµών σε παγετό (ενδεικτικά 40oC χωρίς σπασίµατα). Η κάτω επιφάνεια κάθε 
πλακιδίου είναι διαµορφωµένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων 
κυψελωτή).Τα πλακίδια συνδέονται µεταξύ τους µε συνδετικούς πύρους (καβίλιες), σε εσοχές 
έτοιµες πάνω στις πλάκες, ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή λαστιχωµένη επιφάνεια και να 
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αποφεύγεται η µετακίνησή τους. Εισάγονται ολόκληροι οι σύνδεσµοι στις τρύπες υποδοχής. 
Ενώνονται καλά οι απέναντι αρµοί της πρώτης και της τελευταίας σειράς. Η κόλλα που θα 
χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να είναι εντός στοιχείου PU κόλλα. Τοποθετούνται σε διάταξη 
ψαροκόκκαλο : κάθε δεύτερη πλάκα ξεκινά σε µισή πλάκα. Για την κοπή των πλακών θα πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί ισχυρό δισκοπρίονο. 
Τα ελαστικά πλακίδια τοποθετούνται επί προετοιµασµένου, λείου, επιπέδου, καθαρού και στεγνού 
δαπέδου σε κατάλληλη υπόβαση µε 3Α και καλά πατηµένο και κυλινδρισµένο χώµα µε ρύσεις (τα 
υλικά υπόβασης δεν προσµετρώνται στην τιµή), αφού καθαριστεί από πέτρες, εξοµαλυνθεί πλήρως, 
διαστρωθεί, αλφαδιαστεί, πατηθεί και διαβραχεί. Η τελική επιφάνεια είναι συνεπίπεδη µε τις 
γειτονικές επιφάνειες από οποιοδήποτε υλικό, χωρίς να υπάρχει καµία υψοµετρική διαφορά που 
πιθανό θα αποτελέσει εµπόδιο για τα παιδιά και να επιτρέπει την αποξήλωση και αποµάκρυνση 
τους. Η κατασκευή θα πρέπει να εξασφαλίζει τη ΜΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ των 
πλακιδίων. 
Τα ελαστικά πλακίδια συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ΕΝ1177 του ΕΛΟΤ/ΕΒΕΤΑΜ 
ή αναλόγου (πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO 9001) για το 
αντίστοιχο ύψος πτώσης για κάθε ένα από τα προσφερόµενα πάχη, καθώς και από τεχνική 
περιγραφή και φύλλο συµµόρφωσης µε τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και µικροϋλικά, ήτοι ελαστικά πλακίδια, συνδετικοί πύροι, 
ειδική κόλλα, εργασία προετοιµασίας της επιφάνειας τοποθέτησης και εργασία πλήρους κατασκευής 
και τοποθέτησης. Τιµή εµπορίου. Ύψος πτώση κατά ΕΝ 11761:  
Το ελεύθερο ύψος πτώσης ( h)δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 m. 
Για ένα τετραγωνικό µέτρο πλήρως περαιωµένης επίστρωσης σύµφωνα µε την µελέτη, µε τα υλικά 
και µικροϋλικά επί τόπου και την εργασία (µ2) 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 
 
 
 

Υδρορροές 
Τοποθέτηση συστήµατος συλλογής οµβρίων (ντερές) περιµετρικά των αιθουσών της νέας 
Πτέρυγας (Συγκροτήµατα 1 & 2) και σύνδεση µε το δίκτυο οµβρίων. 
110 Μέτρα  
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4ο & 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 
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• Τοποθέτηση τελαρωµένου πλέγµατος επί των κιγκλιδωµάτων περίφραξης 
περιµετρικά της αυλής ως φαίνεται στην παραπάνω φωτογραφία.  Η πύκνωση των 
κιγκλιδωµάτων είναι απαραίτητη προς αποφυγή φαινοµένων όχλησης και προστασίας των 
παιδιών του συγκροτήµατος των νηπιαγωγείων από αγνώστους. (Έχουν παρατηρηθεί 
φαινόµενα προσέγγισης από αγνώστους).  (Μήκος 152µ χ Ύψος 1,80µ)
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «Ο∆ΟΥ ΗΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ» (Αποτελείται από τα 1ο & 2ο ΓΥΜΝΆΣΙΑ / 1Ο 

& 2Ο ΛΥΚΕΙΑ) 
 

 
 

1ο Γυµνάσιο 
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 ΓΗΠΕ∆Ο Βόλευ 160µ2 Κατασκευάζεται νέος ελαστικός τάπητας µετά την αποξήλωση του υπάρχοντος 
µετά διαγραµµίσεων (σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που έχουν προαναφερθεί). Το υφιστάµενο έχει 
φθαρεί.  
 

 Αποξήλωση & προµήθεια & Τοποθέτηση 19 σιδερένιων θυρών στις αίθουσες του σχολείου ίδιας 
τυπολογίας µε τις υφιστάµενες. Οι υφιστάµενες είναι κατεστραµµένες, σκουριασµένες, έχουν επισκευαστεί 
πολλές φορές και αποτελούν µεγάλη πηγή κινδύνου όπως φαίνεται και στις ακόλουθες φωτογραφίες.  
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 Αλλαγή σιδερένιας θύρας WC αγοριών (1 τεµ) & αντικατάσταση της ξύλινης θύρας εσωτερικά. 
Περιποίηση εξωτερικά του χώρου και βαφή. Επισκευές εσωτερικά των WC και στα κασώµατα.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 Αποξήλωση & προµήθεια & Τοποθέτηση 3 σιδερένιων θυρών ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στο ισόγειο του σχολείου 
στα γραφεία καθηγητών 
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 Προµήθεια & Τοποθέτηση κουπαστής /κιγκλίδωµα στην ράµπα σύνδεσης των Γυµνασίων (20µ) 
 

2ο Γυµνάσιο 
 

 
 

 
 ΓΗΠΕ∆Ο Μπάσκετ 300µ2 Κατασκευάζεται νέος ελαστικός τάπητας µετά την αποξήλωση του 
υπάρχοντος µετά διαγραµµίσεων (σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που έχουν προαναφερθεί).  
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� ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ διαστάσεων 2,90µ Χ 14,50µ.  
Τοποθέτηση στεγάστρου εσωτερικά κατά µήκος της µικρής πλευράς του κεντρικού κτρίου, εν 
επαφή µε αυτό στο διάκενο µε τις προκατασκευασµένες αίθουσες που αποτελείται από: 
Ξύλινη πέργκολα βαρέως τύπου 5 φατνωµάτων 2,90χ2,90µ έκαστο. Η κατασκευή της 
πέργκολας γίνεται από εµποτισµένη ξυλεία (ορθοστάτες και δοκοί) διατοµής 10χ10εκ. και 
ενδιάµεσα δοκοί διαστάσεων 8χ8εκ. Η πέργκολα στο άνω τµήµα της θα φέρει αδιάβροχη τέντα 
αντιανεµικά στηριγµένη σε κάθε φάτνωµα και θα φέρει πάγκο καθιστικό στην 1 µεγάλη πλευρά 
εν επαφή µε το κεντρικό κτίριο.    
Κατασκευάζεται µετά όλων των απαιτούµενων εκσκαφών και σκυροδετήσεων βάσεων 
ορθοστατών που στηρίζονται σε γαλβανισµένα µεταλλικά στηρίγµατα.  
Επισηµαίνεται ότι η τοπική καθαίρεση των παντός είδους υφιστάµενων επιστρώσεων δαπέδων 
(σκυρόδεµα, κλπ) και οι εκσκαφές για την κατασκευή των βάσεων θα γίνονται µε ιδιαίτερη 
προσοχή και επιµέλεια για την αποτροπή δηµιουργίας φθρών στο υπόλοιπο δάπεδο και όπου 
απαιτείται θα γίνεται χάραξη – κοπή του περιγράµµατος µε κατάλληλο ηλεκτρικό τροχό. 
Επίσης πρέπει να δοθεί µεγάλη προσοχή για τυχόν διέλευση υπογείων δικτύων στις θέσεις των 
θεµελίων, προκειµένου σε συνεργασία µε την επίβλεψη να γίνονται οι απαιτούµενες 
µετατοπίσεις. 
 
Περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες εργασίες πλήρους κατεργασίας των ξύλινων στοιχείων, 
ροκάνισµα, πλάνισµα, τρίψιµο, βερνίκωµα µε ειδικό αντιµυκητιακό και αδιαβροχοποιητικό 
βερνίκι σε δύο τουλάχιστον στρώσεις, µόρφωση ακµών, και η κάλυψη της οροφής. 
 
Στις εργασίες περιλαµβάνονται: 
� Η προµήθεια και µεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου του έργου όλων των υλικών.  
 
Σε όλους τους ορθοστάτες από τις πέργκολες τοποθετούνται ειδικά προστατευτικά στρώµατα 
κολώνας µε αυτοκόλλητο τύπου Velcro σε ύψος 2,00µ από το δάπεδο και καλύπτουν όλη την 
περίµετρο του ορθοστάτη. Αποτελούνται από συµπιεσµένο και ανθεκτικό αφρολέξ 300D 
πάχους τουλάχιστον 5εκ. µε εξωτερικό περίβληµα από υλικό συνθετική δερµατίνη υψηλής 
αντοχής και κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους, σύµφωνα και µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστικού οίκου.    
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� Επισκευή υφιστάµενου Ξύλινου Στεγάστρου 2ου Γυµνασίου (ακολουθεί φωτογραφία 
υφιστάµενου στεγάστρου).  

 
Η υφιστάµενη πέργκολα θέλει επισκευή και καλή στερέωση και να τοποθετηθεί στο άνω τµήµα 
της αδιάβροχη τέντα αντιανεµικά στηριγµένη. Επίσης στις 3 πλευρές θα φέρει καφασωτό για 
προστασία από ανεµοβρόχι και επίσης πάγκους καθιστικούς και στις 3 πλευρές.    
 
Περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες εργασίες πλήρους κατεργασίας των ξύλινων στοιχείων, 
ροκάνισµα, πλάνισµα, τρίψιµο, βερνίκωµα µε ειδικό αντιµυκητιακό και αδιαβροχοποιητικό 
βερνίκι σε δύο τουλάχιστον στρώσεις, µόρφωση ακµών, και η κάλυψη της οροφής. 
 
Στις εργασίες περιλαµβάνονται: 
� Η προµήθεια και µεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου του έργου όλων των υλικών.  
 
Σε όλους τους ορθοστάτες από τις πέργκολες τοποθετούνται ειδικά προστατευτικά στρώµατα 
κολώνας µε αυτοκόλλητο τύπου Velcro σε ύψος 2,00µ από το δάπεδο και καλύπτουν όλη την 
περίµετρο του ορθοστάτη. Αποτελούνται από συµπιεσµένο και ανθεκτικό αφρολέξ 300D 
πάχους τουλάχιστον 5εκ. µε εξωτερικό περίβληµα από υλικό συνθετική δερµατίνη υψηλής 
αντοχής και κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους, σύµφωνα και µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστικού οίκου.    
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   Φωτό υφιστάµενης πέργκολας 
2ου Γυµνασίου 
 

1ο ΛΥΚΕΙΟ 
 

 
 

 ΓΗΠΕ∆Ο ΜΠΑΣΚΕΤ  
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 Κατασκευάζεται νέος ελαστικός τάπητας µετά την αποξήλωση του υπάρχοντος µετά διαγραµµίσεων 
(σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που έχουν προαναφερθεί).  

 
Τάπητας Μπάσκετ 300µ2 
 

 

2ο ΛΥΚΕΙΟ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΓΗΠΕ∆Ο ΜΠΑΣΚΕΤ  
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 Κατασκευάζεται νέος ελαστικός τάπητας µετά την αποξήλωση του υπάρχοντος µετά διαγραµµίσεων 

(σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που έχουν προαναφερθεί).
Τάπητας Μπάσκετ 300µ2 
 

 
     Η  Συντάξασα  
 Για τις Οικοδοµικές Εργασίες       
 
 
Ταµπάκη Ειρήνη 
  Πολ. Μηχ/κός 
 
 

 
 
 

       Η ∆ιευθύντρια της                             Ο ∆ήµαρχος Καισαριανής 
        Τεχνικής Υπηρεσίας 

 
 

          
 Βασιλική  Κωνσταντοπούλου                                  Ηλίας Σταµέλος 

        Αρχιτέκτων. Μηχανικός   
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Λίστα Μελέτης: "Απαιτούµενων Παρεµβάσεων Αύλειων & άλλων 
Χώρων Σχολείων" 2018

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
1ο ∆ηµοτικό 

Βενιζέλου 
7ο ∆ηµοτικό 2ο ∆ηµοτικό 3ο ∆ηµοτικό 6ο ∆ηµοτικό 

4ο & 5ο 
Νηπιαγωγείο 

1ο Γυµνάσιο 2ο Γυµνάσιο 1ο Λύκειο

Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα

1 Ελαστικός Τάπητας αυλής - γηπέδων µετά διαγραµµίσεων µ2 462 216 0 2100 216 0 160 300 300

2
Εφαρµογή ενισχυµένης χυτής τσιµεντοκονίας επί υφιστάµενης 
ασφαλτικής στρώσης (όπου απαιτηθεί)

46 22 0 200 22 0 16 30 30

Ελαστικά πλακίδια ασφαλείας πάχους 4εκ διαστάσεων 50Χ50εκ 
(υποδοµή και ππλήρης τοποθέτηση)

3 ∆ιαµόρφωση χώρου Σίτισης (πλήρης εργασία) 1

4
∆ιαµόρφωση υπαίθριου χώρου Σίτισης (Προµήθεια 4 πάγκων µε 
καθίσµατα 160Χ180)

4

5 Ξύλινο Στέγαστρο φατνώµατος 2,90Χ2,90 6 5

6
Υδρορροές (ντερές) µε όλα τα εξαρτήµατα, γωνίες, συνδέσεις, 
στηρίγµατα κλπ

7 Τελαρωµένο Πλέγµα ύψους 1,80µ 152

8 Σιδερένιες µονόφυλλες θύρες µετά βαφής 20

9 Ξύλινη µονόφυλλη θύρα WC µετά βαφής 1

10 Σιδερένιες µονόφυλλες θύρες Ασφαλείας 3

11 Κουπαστή / κιγκλίδωµα µετά βαφής 20

12 Επισκευή υφιστάµενου ξύλινου στεγάστρου 1

13 Βαφές / Μερεµέτια όπου απαιτηθούν από τις παραπάνω εργασίες

 
 
 
 
 

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  
 
 
 
΄ 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

Α) Εγκρίνει την υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης εκ µέρους του ∆ήµου 
Καισαριανής έργου µε τίτλο  «Απαιτούµενες Παρεµβάσεις στους αύλειους 
και άλλους χώρους των σχολείων» προϋπολογισµού µελέτης 
196.665,37€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 266.045,37€ µε ΦΠΑ 24%.  

στην  πρόσκληση ΙΙ, Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» (αρ. πρωτ. 5133/23-2-18) 
του ΥΠΕΣ στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδοµές 
και δραστηριότητες των δήµων», µε βάση την επισυναπτόµενη µελέτη και την 
έγκριση αυτής µέσω της παρούσας απόφασης, 
Β) ∆εσµεύεται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι σε περίπτωση έγκρισης και ένταξης 
της χρηµατοδότησης από το Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, το υπερβάλλον 
ποσό πέραν της χρηµατοδότησης των 102.600€ , θα καλυφθεί από ίδιους 
πόρους ή από άλλο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα, 
Γ) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 
την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών. 
 
 

 

 

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)Χριστοφής Μιχαήλ   7)  
Κολοβού Κων/να 8) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   9) Παπαγιάννης Ιωάννης 10)  
Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 11) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  12) Βασιλάκη 
Αικατερίνη 13)Κοντόσταυλος Γεώργιος 14) Σοφιανόπουλος Γεώργιος 
15)Καµπάκας Αντώνιος  16) Λυκούδης Αλεβίζος 17) Βοσκόπουλος Χρήστος 
18) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 19) Κακανάκης Ευάγγελος, 20) Αλεξοπούλου 
Μαρία 21) Κατσαρέλης Νικόδηµος  . 
 

 
 

 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ      01/03/2018 

Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 


