
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 25/02/2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        ΑΡ. ΠΡΩΤ:     2398        
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                            
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                               
Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου 
Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,  
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Τηλ: 213 2010739 
Fax: 2107295917               

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 
6Η Συνεδρίαση  25-02-2021 
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 29/2021 

 
 
ΘΕΜΑ: Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ για την υποβολή 
αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 
2020-Β΄» (αρ. πρωτ. 5784/1-9-2020) ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» - στο ΜΕΤΡΟ 2:ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ–
ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με τίτλο 
υποβαλλόμενης πρότασης από τον Δήμο Καισαριανής: «Προμήθεια και τοποθέτηση 
εξοπλισμού για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Καισαριανής, 
προϋπολογισμού μελέτης 183.240,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 227.217,60€ με ΦΠΑ 
24%.  
 
Πρακτικό της με αριθμό 6ης/2021 έκτακτης δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την  25η του μηνός 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 08:00 π. μ. συνήλθε στο δημοτικό 
κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.   2172/24-02-2021 έγγραφη πρόσκληση 
του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά με την οργάνωση και 
λειτουργία των δήμων». 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη. 
Ονομαστικά οι:  
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                          ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ 
                                                         
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος    
1.Τσιροζίδης Ιωάννης   
2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος Δημήτριος  
4. Πολυχρονάκης Συμεών  
5. Γραφίδου Γεσθημανή  
6. Παραγυιού Άννα  
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον   υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του Δήμου     
Σταθάκη Ιωάννη. 

                    
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 

εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την κάτωθι υπ’ αριθμ. πρωτ. 2086/23-02-2021 εισήγηση της 
προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος κ. 
Κωνσταντοπούλου Βασιλικής,  η οποία έχει  ως εξής : 

 
 
Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ δημοσίευσε την πρόσκληση του χρηματοδοτικού προγράμματος 
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020-Β΄(αρ. πρωτ. 5784/1-9-2020) ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ». 
Ο προϋπολογισμός της Χρηματοδότησης του Προγράμματος στο ΜΕΤΡΟ 2 – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ που αντιστοιχεί στον Δήμο Καισαριανής σύμφωνα με την Πρόσκληση 
και τα κριτήρια αριθμού μόνιμων κατοίκων της πόλης, είναι: 180.860,00€.   
 
Επισυνάπτεται ο προϋπολογισμός και η τεχνική έκθεση:  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
                                                                                                                            
                                  
 
 
 
 
 
 
  

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 

 
 
 
 
 
 
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ”  
 

CPV 34928400 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προϋπολογισµός  δαπάνης             :    183.240,00  Ευρώ 
Φ.Π.Α.  24%                                      :     43.977,60   Ευρώ  
Σύνολο                                             :    227.217,60   Ευρώ 
 
         
 
 
 
 
 
 
   

          ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 
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2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» 

    

    

α/α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΣΥΝ. 
ΠΟΣΟΤ. 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 
€ 

∆ΑΠΑΝΗ 

            

1 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΙΠΛΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ - 
ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ 

τεµ. 1 2500 2500 

2 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΙΠΛΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΕΙΣ - ΕΛΞΕΙΣ 
ΩΜΩΝ 

τεµ. 1 2500 2500 

3 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΙΠΛΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΠΟ∆ΙΩΝ - ΑΕΡΟΒΑ∆ΙΣΜΑ 

τεµ. 1 2500 2500 

4 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΙΠΛΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ 
ΜΠΑΡΕΣ - ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟ∆ΙΩΝ 

τεµ. 1 2500 2500 

5 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑ∆ΟΥ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

τεµ. 20 280 5600 

6 ΚΡΗΝΕΣ τεµ. 3 350 1050 

7 
ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΧΩΡΙΣ 
ΠΛΑΤΗ 

τεµ. 10 400 4000 

8 ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΠΛΑΤΗ τεµ. 15 500 7500 

9 ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΑ τεµ. 5 1000 5000 

10 ΣΚΙΑΣΤΡΟ ΑΠΟ ΕΦΕΛΚΥΟΜΕΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ  µ³ 80 370 29600 

11 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

τεµ. 1 300 300 

12 ΧΥΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ µ² 50 85 4250 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ – 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 
Τ.Κ. 161 21 - 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  
Τηλ.:2132010726 
Fax: 210 7292621 
texniki@kessariani.gr 

ΜΕΛΕΤΗ:  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» 

 
ΠΡΟΫΠΟΛ: 227.217,60€ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%) 
ΧΡΗΜ/ΣΗ:  ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ – ΑΞΟΝΑΣ   

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤ. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020-Β΄ 
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13 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ∆ΑΠΕ∆Ο µ² 400 45 18000 

14 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΩΝ 
ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ 

µ² 250 23 5750 

15 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΚΩΝ 
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ 

µ² 100 18 1800 

16 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΕΣΧΑΡΩΝ Υ∆ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ 

kg 200 2,9 580 

17 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 25-50W τεµ. 35 400 14000 

18 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 50-80W τεµ. 10 500 5000 

19 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΣΤΑΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 

µ² 1 1500 1500 

20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΘΟΦΥΤΩΝ µ³ 150 10 1500 

21 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΑΜΝΩΝ µ² 80 20 1600 

22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΕΝΤΡΩΝ   30 35 1050 

23 
ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

  1 160 160 

24 ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΑ∆ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ   1 65000 65000 

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ       183.240,00 

  ΦΠΑ 24%       43.977,60 

            

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ       227.217,60 

 
 
 
Ο ∆ήµος Καισαριανής δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ειδών που αναγράφονται 
στον προϋπολογισµό. 
Ο ∆ήµος Καισαριανής µπορεί να αυξοµειώσει τις ποσότητες των υπό προµήθεια ειδών χωρίς να 
υπερβεί τη συµβατική δαπάνη της προµήθειας, εάν υπάρξει ανάγκη. 
Είναι δυνατή η τροποποίηση της σύµβασης σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016 
 
 
 
 
 
                                                   Καισαριανή  Φεβρουάριος 2021 
 
 
 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
   Η προϊσταµένη του                                    Η Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Αρχιτεκτονικού Τµήµατος – 
      Σχεδίου Πόλης 
 
 
   Χαρίτου Ελιάνα                                                           Βασιλική Κωνσταντοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχ/κός                                                            Αρχιτέκτων Μηχ/κός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
                                                                                                                            
                                  
 
 
 

 
 
 
  

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 

 
 
 
 
 
 
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ”  
 

CPV 34928400 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 
 
 
 
 
 

Προϋπολογισµός  δαπάνης             :    183.240,00  Ευρώ 
Φ.Π.Α.  24%                                      :     43.977,60   Ευρώ  
Σύνολο                                             :    227.217,60   Ευρώ 
 
         
 
 
 
 
 
 
   

          ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 

Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού σε κοινόχρηστους 
χώρους του ∆. Καισαριανής. 

Στόχος της µελέτης είναι να δηµιουργηθούν ελκυστικοί και λειτουργικοί δηµόσιοι χώροι 
αναψυχής µε την αναβάθµιση της ποιότητας και του αστικού εξοπλισµού τους. Οι παρεµβάσεις 
που προτείνονται επιδιώκουν την επίτευξη της µέγιστης λειτουργικότητας των προς διαµόρφωση 
κοινόχρηστων χώρων και της δηµιουργίας πόλων έλξης των κατοίκων της περιοχής για 
δραστηριότητες έξω από το σπίτι. 

Οι παρεµβάσεις θα γίνουν στα: 
• Πλατεία Αλεξάνδρου 
• Πάρκο Ανδρ. ∆ηµητρίου 

Πρόκειται για περιοχές σε περιοχή που γειτνιάζει µε το κέντρο της Αθήνας και αποτελεί την είσοδο 
της πόλης από το κέντρο και λόγω της παρέλευσης πολλών ετών που στις συγκεκριµένες 
περιοχές δεν έχει γίνει έργο συντήρησης ή ανάπλασης, απαιτείται η αντικατάσταση µεγάλου 
µέρους του αστικού εξοπλισµού τους και η δηµιουργία εστιών κοινωνικοποίησης και αναψυχής. 
Οι παρεµβάσεις που προτείνονται λαµβάνουν υπόψη της αρχές της αειφορίας και της άνεσης των 
χρηστών σε ότι αφορά τον αστικό εξοπλισµό, και την επίτευξη της ασφάλειας µε παρεµβάσεις 
εξυγίανσης των διαδροµών και των εξωτερικών καθιστικών. 
Τα υλικά επιλέγονται βάσει του χαρακτήρα και του ύφους της κάθε περιοχής και βασική 
παράµετρος είναι η ανθεκτικότητα των υλικών του αστικού εξοπλισµού και οι ελαχιστοποιηµένες 
απαιτήσεις συντήρησής του. 
 
 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
Συγκεκριµένα για κάθε περιοχή παρέµβασης η παρούσα εικόνα είναι η εξής: 
 

1. Πλατεία Αλεξάνδρου 
 
Πρόκειται για διαµορφωµένη πλατεία - πάρκο στο κέντρο της περιοχής των προσφυγικών 
πολυκατοικιών (Τρίγωνο) και αποτελεί χώρο εκτόνωσης της ευρύτερης περιοχής του 
Τριγώνου αλλά όλης της πόλης της Καισαριανής. Έχει έκταση 4.650,00µ² από τα οποία 
τα 2.000,00µ² περίπου είναι πλακοστρωµένα µε κυβόλιθους και τα υπόλοιπα 2.650,00µ² 
είναι χώροι πρασίνου µε δέντρα, θάµνους και φυσικό χλοοτάπητα. Σε επαφή µε την 
πλατεία υπάρχει διαµορφωµένη παιδική χαρά, η οποία διαχωρίζεται µε µεταλλική 
περίφραξη από τον υπόλοιπο κοινόχρηστο χώρο. Στα όρια του πλακοστρωµένου χώρου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ – 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 
Τ.Κ. 161 21 - 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  
Τηλ.:2132010726 
Fax: 210 7292621 
texniki@kessariani.gr 

ΜΕΛΕΤΗ:  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» 

 
ΠΡΟΫΠΟΛ: 227.217,60€ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%) 
ΧΡΗΜ/ΣΗ:  ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ – ΑΞΟΝΑΣ   

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤ. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020-Β΄ 
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υπάρχουν καθιστικά (παγκάκια). 
Η πλατεία παρουσιάζει µεγάλες φθορές στον αστικό εξοπλισµό ενώ από τις 
αλλεπάλληλες εργασίες συντήρησης έχουν χαθεί όλα τα στοιχεία από τον αρχικό 
σχεδιασµό του (πέργκολες, κρήνες κλπ). 
Επίσης λόγω των ριζικών συστηµάτων των δέντρων παρουσιάζονται φθορές και 
επικινδυνότητες στην δαπεδόστρωση µε κυβόλιθους και στις περιοχές των σχαρών 
οµβρίων. 
 

2. Πάρκο Ανδρ. ∆ηµητρίου. 
 
Πρόκειται για χώρο πρασίνου σε πολύ κοντινή απόσταση από την πλατεία Αλεξάνδρου, 
έχει ιδιαίτερο φυσικό κάλλος λόγω της χλωρίδας και αποτελεί πνεύµονα πρασίνου για την 
περιοχή. Tο πάρκο έχει έκταση 2.620,00µ². Αποτελεί τη φυσική συνέχεια του 
µητροπολιτικού πάρκου Ιλισίων προς το κέντρο της Αθήνας και βρίσκεται πάνω στις 
όχθες του Ηριδανού ποταµού, τµήµα του οποίου είναι διευθετηµένο και ο αγωγός του 
οποίου περνάει κάτω από την οδό Ανδρ. ∆ηµητρίου. Το πάρκο αυτή τη στιγµή είναι 
εντελώς αναξιοποίητο και δεν µπορεί να αποτελέσει χώρο έλξης των περιοίκων, καθώς 
δεν έχει καθιστικά, διαδροµές, επαρκή φωτισµό και κάποια άλλη χρήση. Το πράσινο 
επίσης του πάρκου είναι παραµεληµένο και απαιτείται αναβάθµιση και εµπλουτισµός.   
 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 

1. Πλατεία Αλεξάνδρου 
 
Για την πλατεία Αλεξάνδρου προβλέπεται η σηµειακή αποκατάσταση των φθαρµένων 
δαπεδοστρώσεων και η αντικατάσταση των κατεστραµµένων χυτοσιδηρών σχαρών 
οµβρίων, προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η άνεση στους χρήστες του 
πάρκου. 
Επίσης προβλέπεται η αντικατάσταση όλων των καθιστικών εξωτερικού χώρου µε νέα 
σύγχρονων προδιαγραφών και αισθητικής, µε γνώµονα την άνεση στη χρήση και την 
αντοχή τους στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. 
Αντικατάσταση και συµπλήρωση προβλέπεται και για τα καλαθάκια απορριµµάτων, σε 
θέσεις που να εξυπηρετούν τους διερχόµενους και τους καθήµενους χρήστες του χώρου. 
Στο κάτω τµήµα του πάρκου προβλέπεται η δηµιουργία στεγασµένου χώρου περίπου 
80,00µ² µε εφελκυόµενες µεµβράνες που θα µπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις γειτονιάς, 
πολιτιστικού, κοινωνικού  ή ενηµερωτικού χαρακτήρα. 
Ο χώρος θα διαστρωθεί µε σταθεροποιηµένο χωµάτινο δάπεδο και θα τοποθετηθεί 
σκίαστρο από εφελκυόµενη µεµβράνη για χρήση σκηνής. 
Στις παρεµβάσεις προβλέπεται και η αντικατάσταση µέρους του µεταλλικού πλέγµατος 
της περίφραξης της παιδικής χαράς, προκειµένου να αποκατασταθεί η ασφάλεια του 
χώρου παιχνιδιού. 
Στην πλατεία θα τοποθετηθούν κρήνες µε πόσιµο νερό. 
Θα ενισχυθούν οι φυτεύσεις του πάρκου και θα γίνουν οι απαραίτητες παρεµβάσεις για τη 
σωστή λειτουργία του συστήµατος ποτίσµατος. 
Επίσης προβλέπεται η αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωµάτων επί των 
υφιστάµενων ιστών µε νέα, σύγχρονης τεχνολογίας για εξοικονόµηση ενέργειας.  
 

2. Πάρκο Ανδρ. ∆ηµητρίου. 
 
Προτείνεται η δηµιουργία ενός δικτύου διαδροµών στο πάρκο µε δηµιουργία χώρων 
καθιστικών. Οι διαδροµές διαστρώνονται µε σταθερό χωµάτινο δάπεδο για την 
ελαχιστοποίηση της παρέµβασης στο χώρο πρασίνου, ενώ τα καθιστικά αναπτύσσονται 
γύρω από δέντρα για φυσικό σκιασµό και δροσισµό. Τα καθιστικά αποτελούνται από 
στοιχεία σκυροδέµατος για βάσεις και επιφάνεια καθίσµατος από φυσική ξυλεία. 
Στο άλσος προβλέπεται και η δηµιουργία στεγασµένου χώρου µε όργανα γυµναστικής 
ενηλίκων. Τα όργανα θα επιλεγούν για  να ικανοποιούν µια ευρεία γκάµα ενδυνάµωσης 
και άσκησης και ο χώρος θα δαπεδοστρωθεί µε ελαστικό χυτό δάπεδο ασφαλείας. 
Η περιοχή µε τα όργανα θα στεγαστεί µε εφελκυόµενες µεµβράνες ώστε να µπορεί να 
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χρησιµοποιηθεί σε όλες τις καιρικές συνθήκες.  
Στο άλσος θα τοποθετηθούν κρήνη µε πόσιµο νερό.  
Επίσης προβλέπεται η αντικατάσταση όλου του συστήµατος άρδευσης του άλσους µε 
νέα υλικά σύγχρονης τεχνολογίας και επαναπροσαρµογή των σηµείων ποτίσµατος εκεί 
που απαιτείται για µείωση των καταναλώσεων νερού και αποτελεσµατικότητα στη 
συντήρηση του πρασίνου. Επίσης θα συµπληρωθούν οι φυτεύσεις πρασίνου σύµφωνα 
µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Επίσης προβλέπεται η αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωµάτων επί των 
υφιστάµενων ιστών µε νέα, σύγχρονης τεχνολογίας για εξοικονόµηση ενέργειας. 
Σε εσοχή στο υφιστάµενο πεζοδρόµιο και σε αντικατάσταση των κάδων απορριµµάτων 
αστικών αποβλήτων και ανακύκλωσης, θα τοποθετηθεί σύστηµα βυθιζόµενων κάδων 
απορριµµάτων διαβαθµισµένης (κάθετης) συµπίεσης. 
 
 
 

.  
 
                                                   Καισαριανή  Φεβρουάριος 2021 
 
 
 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
   Η προϊσταµένη του                                    Η Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Αρχιτεκτονικού Τµήµατος – 
      Σχεδίου Πόλης 
 
 
   Χαρίτου Ελιάνα                                                           Βασιλική Κωνσταντοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχ/κός                                                            Αρχιτέκτων Μηχ/κός 
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Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε:  
 
 
Α) την έγκριση του Τεχνικού Φακέλου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την υποβολή 
πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο:  «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Καισαριανής», με βάση την 
επισυναπτόμενη μελέτη. 
Β) Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου στο πρόγραμμα 
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020-Β΄ (αρ. πρωτ. 5784/1-9-2020) ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ», στο ΜΕΤΡΟ 2: 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ – ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 
ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 
Γ) Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης εκ μέρους του Δήμου Καισαριανής της 
πράξης: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση κοινόχρηστων 
χώρων στο Δήμο Καισαριανής», προϋπολογισμού μελέτης 183.240,00€ πλέον 
Φ.Π.Α. 24% ή 227.217,60€ με ΦΠΑ 24%. 
Δ) την δέσμευση της Οικονομικής Επιτροπής ότι σε περίπτωση έγκρισης και ένταξης της 
χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, το υπερβάλλον ποσό πέραν της 
χρηματοδότησης των 180.860,00€,  θα καλυφθεί από ίδιους πόρους ή από άλλο 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα, 
Ε) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 
υλοποίηση των αποφάσεων αυτών. 
 

                                                           
                                                          

Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 
3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή 
να αποφασίσει σχετικά. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά και λαμβάνοντας υπ΄ οψιν:   
 

 Την εισήγηση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος 

 Την υπ’ αρ. πρωτ. 5784/1-9-2020 πρόσκληση του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ για την 
υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ».  

 Την επισυναπτόμενη μελέτη 
 Την σχετική νομοθεσία 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α) Την έγκριση του Τεχνικού Φακέλου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την υποβολή 
πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο:  «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για 
την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Καισαριανής». 
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Β) Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου στο πρόγραμμα 
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020-Β΄ (αρ. πρωτ. 5784/1-9-2020) ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ», στο ΜΕΤΡΟ 2: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ – ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 
 
Γ) Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης εκ μέρους του Δήμου Καισαριανής της 
πράξης: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 
κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Καισαριανής», προϋπολογισμού μελέτης 
183.240,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 227.217,60€ με ΦΠΑ 24%. 
 
Δ) Την δέσμευση της Οικονομικής Επιτροπής ότι σε περίπτωση έγκρισης και ένταξης της 
χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, το υπερβάλλον ποσό πέραν 
της χρηματοδότησης των 180.860,00€,  θα καλυφθεί από ίδιους πόρους ή από άλλο 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα. 
 
Ε) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 
υλοποίηση των αποφάσεων αυτών. 
 

                                                                                                                                                       
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 29/2021 
 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                                      
                                                                                      1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                                      2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                                      3.Αντωνόπουλος Δημήτριος 
                                                                                      4. Πολυχρονάκης Συμεών 

                                                            5. Γραφίδου Γεσθημανή 
                                                                                      6. Παραγυιού Άννα 
                                                                              
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                                 Καισαριανή       25/02/2021 

                                                                     
                                                                        Ακριβές απόσπασμα για χρήση  

                                                          της υπηρεσίας                                                                                                       

                                                                   
                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

                                                                            
                                                                           
                                                                                   ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
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