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ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΥΑΗ 313
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ
Παραλαβή και έγκριςη τησ μελέτησ και των τευχών δημοπράτηςησ τησ «Μελέτησ κτιρίου
Πολυΰατρείων και ΚΑΠΗ» τησ Δημοτικήσ Κοινότητασ Παπάγου
Πρακτικϐ τόσ με αριθ. 17/2018 ςυνεδρύαςησ του Δημοτικοϑ υμβουλύου τοϑ Δόμου Παπϊγου - Φολαργοϑ, τησ 12ησ
του μηνϐσ Δεκεμβρίου, του ϋτουσ 2018.
τον Φολαργϐ ςόμερα, 12.12.2018, ημϋρα Σετάρτη και ώρα 18:00, το Δημοτικϐ υμβοϑλιο του Δόμου Παπϊγου Φολαργοϑ, ςυνόλθε ςε τακτική δημϐςια ςυνεδρύαςη ςτο Δημοτικϐ Κατϊςτημα Φολαργοϑ, ϑςτερα απϐ την με
αριθμϐ πρωτ. 28333/07.12.2018 πρϐςκληςη του Προϋδρου του Αθαναςύου Βαλυρϊκη, που επιδϐθηκε και
δημοςιεϑθηκε νϐμιμα, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ τοϑ ϊρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ Α΄ 87).
Διαπιςτώθηκε πωσ υπϊρχει νϐμιμη απαρτύα, δεδομϋνου ϐτι ςε ςϑνολο 33 μελών παραβρϋθηκαν ςτη
ςυνεδρύαςη 26 και ονομαςτικϊ οι:
ΠΑΡΟΝΣΕ
Δημότριοσ Οικονϐμου
Φρϑςα Παρύςη
Μαρύα Αθαναςϊκου - Μουντϊκη
Αθανϊςιοσ Αυγουρϐπουλοσ
Ειρόνη Βεντουζϊ - Παπανικολϊου
Μιχαόλ Φατζόσ
Βικτωρύα Νικϊκη
Δόμητρα Ρουφογϊλη
ΑγλαϏα ουρανό

Αθανϊςιοσ Βαλυρϊκησ
Μαρύα Δημητριϊδου
Βαςιλικό Μπουφοϑνου
Μιχαόλ Σρϊκασ
Βαςύλειοσ ιαμϊνησ
Ιωϊννησ κουτϋρησ
Κων/νοσ - Πολυχρϐνησ Σύγκασ
Περικλόσ Ζόκασ
Ιωϊννησ Κεχρόσ

Δημότριοσ Σοϑτουζασ
Αικατερύνη Υαςοϑλη
Νικϐλαοσ τϊππασ
Γεωργύα Μπρϋμπου
Γεώργιοσ Ρεμοϑνδοσ
Φριςτύνα Πολυκαλϊ
Νικϐλαοσ Κουτϊκησ
Νικϐλαοσ Καραγιϊννησ

ΑΠΟΝΣΕ
Ωννα - Μαρύα Σςικρικώνη
Γεωργύα Αρβανύτη
Γεώργιοσ Σςουροπλόσ

Αθανϊςιοσ Φαρακτινιώτησ
Νικϐλαοσ Αποςτολϐπουλοσ
Γεώργιοσ Ανυφαντόσ

Παναγιώτησ Δεμϋςτιχασ

(οι οποίοι δεν προςήλθαν αν και προςκλήθηκαν νόμιμα).

Επύςησ προςκλόθηκαν και παραβρϋθηκαν ςτη ςυνεδρύαςη, οι Πρϐεδροι των Δημοτικών Κοινοτότων
Παπϊγου και Φολαργοϑ κ.κ. Μαρύα Δημϊκου και Αικατερύνη Γκοϑμα αντύςτοιχα.
τη ςυνεδρύαςη παρϐντεσ όταν επύςησ ο Δόμαρχοσ κοσ Ηλύασ Αποςτολϐπουλοσ και η Δημοτικό υπϊλληλοσ
κα Ειρόνη Πετροποϑλου για την τόρηςη των πρακτικών τόσ ςυνεδρύαςησ.
Ο Πρϐεδροσ κόρυξε την ϋναρξη τησ ςυνεδρύαςησ και αναφερϐμενοσ ςτο 2ο θϋμα τησ Ημερόςιασ Διϊταξησ,
ϋδωςε τον λϐγο ςτη Διευθϑντρια Σεχνικών Τπηρεςιών κα Φριςτύνα Βαςςϊλου, η οπούα ειςηγόθηκε τα κϊτωθι:
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Καλεύται το Δημοτικϐ υμβοϑλιο να αποφαςύςει για την ϋγκριςη τησ μελϋτησ «Μελϋτη κτιρύου
Πολυώατρεύων και Κϋντρου Ανοιχτόσ Προςταςύασ Ηλικιωμϋνων», προϒπολογιςμοϑ 4.000.000,00€ (με Υ.Π.Α.
24%).
Ση μελϋτη ςυνϋταξε η ανϊδοχοσ ϑμπραξη γραφεύων μελετών:
α. ΠΤΡΟ ΛΟΤΚΟ
ΣΑΞΗ ΠΣΤΦΙΟΤ Ε’ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 06 ΣΨΝ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΨΝ ΜΕΛΕΣΨΝ (100%) ΚΑΙ 07 ΣΨΝ ΕΙΔΙΚΨΝ
ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΨΝ ΜΕΛΕΣΨΝ (100%),
β. ΜΗΦΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΣΨΝ @ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ «ΜΗΦ. Μ+Ε Α.Ε.»
ΣΑΞΗ ΠΣΤΦΙΟΤ Ε’ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 08 ΣΨΝ ΣΑΣΙΚΨΝ ΜΕΛΕΣΨΝ (100%),
γ. Π. - Ι. ΖΑΝΝΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Α.Ε.Μ
ΣΑΞΗ ΠΣΤΦΙΟΤ Ε’ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 09 ΣΨΝ Η/Μ ΜΕΛΕΣΨΝ (100%),
Λαμβϊνοντασ υπϐψη:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

Σην με αριθμϐ 31236/22-07-2009 απϐφαςη του Τ.ΠΕ.ΦΨ.Δ.Ε. (ΥΕΚ 383/6-8-2009), περύ τροποποιόςεωσ
του Ο.Σ. 155Α, ωσ χώρου Δημοτικοϑ Πολυώατρεύου, Τπηρεςύασ Προληπτικόσ Ιατρικόσ και ϊλλων
υπηρεςιών του Δόμου καθώσ και οι ϐροι και οι περιοριςμού δϐμηςησ αυτών.
Σην με αριθμϐ 116/15-09-2009 απϐφαςη του Δημοτικοϑ υμβουλύου Παπϊγου, περύ αναγκαςτικόσ
απαλλοτρύωςησ ακινότου ςτο Ο.Σ. 155Α επύ τησ ςυμβολόσ των οδών Εθν. Αμϑνησ - Λϊρνακοσ Αυλώνοσ.
Σην με αριθμϐ πρωτοκϐλλου 118918/2011 απϐφαςη τησ Περιφϋρειασ Αττικόσ, βεβαύωςη απαλλαγόσ
απϐ περιβαλλοντικό αδειοδϐτηςη του ϋργου.
Σην με Α.Μ. 54/2014 μελϋτη τησ Σεχνικόσ Τπηρεςύασ του Δόμου Παπϊγου – Φολαργοϑ.
Σην με αριθ. πρωτ. ΑΔΑΜ: 17SYMV005906981 και αριθ. πρωτ. 5207/13-03-2017 υπογραφεύςα
ςϑμβαςη, ποςοϑ 75.020,00€ ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α .
Σην με αριθ. πρωτ. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΥΑΑΘ/ΣΠΚΑΦΜΑΕΕ/434170/286045/19517/5533/26-10-2017, ϊδεια
εκςκαφών απϐ την Εφορεύα Αρχαιοτότων Αθηνών, τμόμα προώςτορικών και Κλαςςικών Φώρων,
Μνημεύων, Αρχαιογνωςτικόσ ϋρευνασ και μουςεύων του Τπουργεύου Πολιτιςμοϑ και Αθλητιςμοϑ.
Σην με αριθ. πρωτ. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΣΕ/ΤΝΜΣΕΑΑΕΚ/232755/21938/3672/10-07-2017, ϊδεια ανεγϋρςεωσ
οικοδομόσ απϐ την Γενικό Διεϑθυνςη Αναςτόλωςησ μουςεύων & Σεχνικών Ϊργων, υπηρεςύα
Νεωτϋρων Μνημεύων & τεχν. Ϊργων, τμόμα προςταςύασ νεωτϋρων Μνημεύων & κινητών
πολιτιςτικών αγαθών.
Σην με αριθ. πρωτ. 385/40-10-2017 ϋγκριςη απϐ το υμβοϑλιο Αρχιτεκτονικόσ βορεύου Σομϋα
Αθηνών.
Σην με αριθμϐ αδεύασ 114/23-05-2018, Οικοδομικό Ωδεια.
Σην με αριθ. πρωτ. ΑΔΑΜ: 18SYMV003272487 και αριθ. πρωτ. 14132/18-06-2018 υπογραφεύςα 1η
ςυμπληρωματικό ςϑμβαςη, ποςοϑ 24.190,08€ ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α.
Σο με αριθ. πρωτ. 23759/01-11-2018 ϋγγραφο τησ τεχνικό υπηρεςύασ, περύ ολοκλόρωςη και ϋγκριςη
μελϋτησ εφαρμογόσ.
Σο με αριθ. πρωτ. 25666/15-11-2018 ϋγγραφο τησ τεχνικό υπηρεςύασ, περύ παρατηρόςεων τευχών
δημοπρϊτηςησ.

ασ παραθϋτουμε εν ςυντομύα τα κϑρια ςτοιχεύα που πόραν μϋροσ ςτη ςϑνθεςη τησ μελϋτησ των
πολυιατρεύων και του ΚΑΠΗ Παπϊγου.
Αντικεύμενο τησ μελϋτησ εύναι η καταςκευό του Νϋου Κτιρύου Πολυώατρεύων και Κϋντρου Ανοικτόσ
Προςταςύασ Ηλικιωμϋνων του Δόμου Παπϊγου - Φολαργοϑ ςτο Ο.Σ. 155Α επύ τησ ςυμβολόσ των οδών Εθνικόσ
Ωμυνασ 25, Λϊρνακασ και Αυλώνοσ του Δημοτικοϑ Διαμερύςματοσ Παπϊγου.
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Σο εν λϐγω οικϐπεδο εύναι ϋκταςησ 572,86 τ.μ. ςυνορεϑει:
(α) βορειοδυτικϊ επύ πλευρϊσ ΑΒ μόκουσ 31,67μ. με την οδϐ Εθν. Αμϑνησ,
(β) βορειοανατολικϊ επύ πλευρϊσ ΒΓ μόκουσ μϋτρων 17,70μ. με την οδϐ Αυλώνοσ,
(γ) νοτιοανατολικϊ επύ πλευρϊσ ΓΔ μόκουσ μϋτρων 30,30 με ιδιοκτηςύα αγνώςτων,
(δ) νοτιοδυτικϊ επύ πλευρϊσ ΔΑ μόκουσ 19,60μ. Λϊρνακοσ.
Πραγματοποιοϑμενα ςτοιχεύα δϐμηςησ:
Η κϊλυψη =215,46 τ.μ.
υνολικό δϐμηςη 601,20
Ιςϐγειο 209,39 τ.μ.
Α ϐροφοσ 215,46 τ.μ.
Β ϐροφοσ 210,53 τ.μ.
Γ ϐροφοσ 104,72 τ.μ.
Β υπϐγειο 280,73 τ.μ.
Α υπϐγειο 303,30 τ.μ.
Δϑο υπϐγεια ςυνολικοϑ εμβαδοϑ 584,03 τ.μ.
Περιβϊλλων χώροσ 357,40 τ.μ.
ϑνολο ημιυπαιθρύων χώρων 77,78 τ.μ.
Σο ςυγκρϐτημα αποτελεύται απϐ Τπηρεςύεσ Πολυιατρεύου (εξεταςτόρια) και Κϋντρου Ανοικτόσ Προςταςύασ
Ηλικιωμϋνων. Σα τμόματα Για την κϊλυψη των απαιτοϑμενων αναγκών και δεδομϋνων τησ γεωμετρύασ και των
διαςτϊςεων του οικοπϋδου, θα υπϊρχει και ςυςτϋγαςη υπηρεςιών και θα οργανώνονται αμφύπλευρα κατϊ
μόκοσ διαδρϐμου.
Αυτϐ δημιουργεύ ευελιξύα ςε περύπτωςη αλλαγών, ευκολύα ςτην πρϐςβαςη και καθαρϐτητα ςτην λϑςη.
Παρϊ τισ διαφορετικϋσ απαιτόςεισ κϊθε λειτουργικόσ ενϐτητασ το υαλοπϋταςμα και οι περςύδεσ
προςφϋρουν ομοιογϋνεια ςτο κτύριο.
Θα υπϊρχει ανελκυςτόρασ αυτοκινότων που θα οδηγεύ ςτουσ υπϐγειουσ χώρουσ ςτϊθμευςησ, επύ τησ οδοϑ
Λϊρνακοσ.
το Α υπϐγειο υπϊρχουν αποθηκευτικού χώροι, μηχανοςτϊςια, δεξαμενό πυρϐςβεςησ, αντλιοςτϊςιο,
υδροςτϊςιο, server room, χώροι ςτϊθμευςησ τεςςϊρων αυτοκινότων, wc, ςκϊλεσ και ανελκυςτόρεσ ατϐμων
και αυτοκινότων.
το Β υπϐγειο υπϊρχουν αποθηκευτικού χώροι, μηχανοςτϊςια, χώροι ςτϊθμευςησ τεςςϊρων αυτοκινότων,
wc, ςκϊλεσ και ανελκυςτόρεσ ατϐμων και αυτοκινότων.
το ιςϐγειο βρύςκονται οι χώροι του ΚΑΠΗ, δϑο καθιςτικϊ, το ϋνα ωσ εντευκτόριο με την απαραύτητη
κουζύνα εκμϊθηςησ και το ϊλλο ωσ εργοθεραπεύα. Επύςησ υπϊρχει ϋνα γραφεύο διούκηςησ, χώροσ πληροφοριών,
αναμονόσ, wc, ςκϊλεσ και ανελκυςτόρεσ.
τον Α ϐροφο βρύςκεται το φυςικοθεραπευτόριο με την απαραύτητη κατϊ τον νϐμο διαμεριςμϊτωςό του,
το γραφεύο των κοινωνικών λειτουργών, το γραφεύο ςυνταγογρϊφηςησ και διούκηςησ και το νευρολογικϐ,
ψυχιατρικϐ ςε ςυςτϋγαςη με τουσ ψυχολϐγουσ και γραφεύο μνόμησ. Σα απαραύτητα wc, ςκϊλεσ και
ανελκυςτόρεσ.
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τον Β ϐροφο βρύςκονται τα: οδοντιατρικϐ, ορθοπεδικϐ, γυναικολογικϐ, καρδιολογικϐ με ςυςτϋγαςη
παθολογικϐ, παιδιατρικϐ, δερματολογικϐ με ςυςτϋγαςη ΨΡΛ, γραμματεύα - νοςηλεϑτρια, γραφεύο διούκηςησ,
χώροσ αναμονόσ, wc, ςκϊλεσ και ανελκυςτόρεσ.
τον Γ ϐροφο βρύςκεται το roof garden με κλειςτϐ και ανοιχτϐ χώρο καθημϋνων, wc, ςκϊλεσ και
ανελκυςτόρεσ. Επύςησ ϋνα τμόμα του ανοιχτοϑ χώρου, θα φυτευτεύ και θα μετατραπεύ ςε κόπο.
Βαςικϊ Δομικϊ Τλικϊ:








Ο φϋρων οργανιςμϐσ του κτιρύου καταςκευϊζεται απϐ ςκυρϐδεμα. τουσ χώρουσ γραφεύων,
ιατρεύων και χώρουσ αναμονόσ κοινοϑ προβλϋπεται επύςτρωςη με πλϊκεσ μαρμϊρου Καβϊλασ.
τουσ χώρουσ υγιεινόσ και αποδυτόρια, επύςτρωςη με κεραμικϊ πλακύδια και ςτουσ Η/Μ χώρουσ
και χώρουσ ςτϊθμευςησ επύςτρωςη με βιομηχανικϐ δϊπεδο.
Χευδοροφό απϐ γυψοςανύδα προβλϋπεται ςτουσ κυρύωσ χώρουσ.
Σα κουφώματα εύναι αλουμινύου με διπλοϑσ υαλοπύνακεσ και ηχομονωτικϋσ προδιαγραφϋσ.
την οπύςθια ϐψη γύνεται ςυνδυαςμϐσ μεταλλικών επενδϑςεων απϐ επύπεδα φϑλλα αλουμινύου.
Σα εςωτερικϊ χωρύςματα προβλϋπονται απϐ γυψοπετϊςματα και υϊλινα διαχωριςτικϊ.
Σμόματα του δώματοσ προβλϋπονται φυτεμϋνα.

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΟΧΕΨΝ
Οι ϐψεισ χαρακτηρύζονται κυρύωσ απϐ το πλεγμα περςύδων εξ αλουμινύου, και απϐ την εναλλαγό
επιφανειών επενδεδυμϋνων με επύπεδα φϑλλα αλουμινύου, και γυϊλινεσ επιφϊνειεσ διακοςμημϋνεσ με
μεταξοτυπύα. Ενδεικτικϊ παραθϋτουμε τα παρακϊτω προοπτικϊ ςχϋδια:

Εικϐνα 1: Όψη, κοιτώντασ την γωνύα Αυλώνοσ και Εθνικόσ Αμϑνησ.
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Εικϐνα 2: Όψη, κοιτώντασ την γωνύα Λϊρνακοσ και Εθνικόσ Αμϑνησ

Εικϐνα 3: Όψη τησ νϐτιασ και δυτικόσ πλευρϊσ, απϐ την οδϐ Λϊρνακοσ

ΑΔΑ: ΨΦΔΙΩΞ1-002
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Σην παροϑςα ειςόγηςη ςυνοδεϑουν ϐλα τα ςχϋδια τησ μελϋτησ εφαρμογόσ καθώσ και τα τεϑχη
δημοπρϊτηςησ, τα οπούα αποτελοϑν αναπϐςπαςτο τμόμα τησ.
Παρακαλοϑμε το Δημοτικϐ υμβοϑλιο να εγκρύνει την μελϋτη και τα τεϑχη δημοπρϊτηςησ για την
ανϋγερςη κτιρύου Πολυώατρεύων και Κϋντρου Ανοιχτόσ Προςταςύασ Ηλικιωμϋνων ςτη Δημοτικό Κοινϐτητα
Παπϊγου, προϒπολογιςμοϑ 4.000.000,00€ (με Υ.Π.Α. 24%).
Σο Δημοτικϐ υμβοϑλιο, μετϊ απϐ διαλογικό ςυζότηςη και αφοϑ ϋλαβε υπϐψη τισ διατϊξεισ τοϑ ϊρθρου
65 του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονιςμϐ Λειτουργύασ τοϑ Δημοτικοϑ υμβουλύου,

ΑΠΟΥΑΙΕ ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΧΗΥΙΑ
Εγκρύνει την παραλαβό τόσ μελϋτησ και των τευχών δημοπρϊτηςησ τησ «Μελϋτησ κτιρύου Πολυώατρεύων και
Κϋντρου Ανοιχτόσ Προςταςύασ Ηλικιωμϋνων τησ Δημοτικόσ Κοινϐτητασ Παπϊγου», με ςυνολικϐ προϒπολογιςμϐ
4.000.000,00€ (με Υ.Π.Α. 24%), την οπούα ςυνϋταξε η ανϊδοχοσ ςϑμπραξη γραφεύων μελετών: α) ΠΤΡΟ
ΛΟΤΚΟ β) ΜΗΦΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΣΨΝ @ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ «ΜΗΦ. Μ+Ε Α.Ε.» και γ) Π. - Ι. ΖΑΝΝΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Α.Ε.Μ.,
ςϑμφωνα με την παραπϊνω ειςόγηςη τησ Διεϑθυνςησ Σεχνικών Τπηρεςιών τοϑ Δόμου Παπϊγου - Φολαργοϑ.

Τπϋρ τόσ πρϐταςησ ψόφιςε η Πρϐεδροσ του υμβουλύου τόσ Δημοτικόσ Κοινϐτητασ Παπϊγου κα Μαρύα
Δημϊκου.
Μειοψόφηςαν οι Δημοτικού ϑμβουλοι κ.κ. Κων/νοσ - Πολυχρϐνησ Σύγκασ και Νικϐλαοσ Κουτϊκησ.
«Λευκϐ» ψόφιςε ο Δημοτικϐσ ϑμβουλοσ κοσ Δημότριοσ Σοϑτουζασ.
Κατϊ τη διαδικαςύα τησ ψηφοφορύασ απουςύαζαν οι Δημοτικού ϑμβουλοι κ.κ. Ιωϊννησ Κεχρόσ και Γεώργιοσ
Ρεμοϑνδοσ.

Η απόφαςη έλαβε τον αριθμό 313/2018.

Ο Γραμματϋασ

Ο Πρϐεδροσ

Μιχαόλ Σρϊκασ

Αθανϊςιοσ Βαλυρϊκησ
Σα Μέλη

Δ. Οικονϐμου, Φ. Παρύςη, Μ. Αθαναςϊκου - Μουντϊκη, Α. Αυγουρϐπουλοσ, Ε. Βεντουζϊ - Παπανικολϊου, Μ.
Φατζόσ, Β. Νικϊκη, Δ. Ρουφογϊλη, Α. ουρανό, Μ. Δημητριϊδου, Β. Μπουφοϑνου, Β. ιαμϊνησ, Ι. κουτϋρησ, Κ.-Π.
Σύγκασ, Π. Ζόκασ, Δ. Σοϑτουζασ, Α. Υαςοϑλη, Ν. τϊππασ, Γ. Μπρϋμπου, Φ. Πολυκαλϊ, Ν. Κουτϊκησ, Ν.
Καραγιϊννησ.

