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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ  ∆ΕΛΤΙΟ  ΕΡΓΟΥ  ( 1 )  
 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 

 

 
ΤΙΤΛΟΣ : 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΒΙΛΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ, 
ΒΟΥΓΑ, ΒΟΝΑΠΑΡΤΗ 

 
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ : 

 
∆ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ / 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : 

 
∆ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

 
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ : 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 

 
∆ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 

 
154.430,00 ευρώ 

 
Κατ’ εκτίµηση     � 

 
Βάσει προµελέτης  � 

 
Βάσει Μελέτης  ⌧ 

 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 

 

 
Α. Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειµένου του έργου.   
Το έργο θα συµπεριλαµβάνει τις παρακάτω εργασίες : 
 

• Στη Βίλα Κοτοπούλη θα επισκευαστούν η οροφή της βεράντας και ο τοίχος, λόγω 
υγρασίας, τµήµα της κεραµοσκεπής, που συγχρόνως θα µονωθεί, ξύλινες 
επιφάνειες που έχουν φθαρεί, η καµινάδα µε συµπλήρωση της οπτοπλινθοδοµής 
όπου χρειάζεται.  Επίσης θα γίνουν χρωµατισµοί επιφανειών εξωτερικά και 
εσωτερικά, όπου απαιτείται και θα αντικατασταθεί µέρος της υδρορροής. 

• Στη Βίλα Βουγά θα αντικατασταθούν η σιδερένια πόρτα στον εξωτερικό χώρο 
καθώς και τα πλακάκια µπάνιου. Θα επισκευαστούν τα στηθαία των εξωστών, 
τµήµα της κεραµοσκεπής καθώς και ξύλινες επιφάνειες, όπως πόρτες και οροφές, 
που έχουν φθαρεί και θα γίνουν χρωµατισµοί επιφανειών εξωτερικά και εσωτερικά, 
όπου χρειάζεται. 

• Στη Βίλα Βοναπάρτη θα επισκευαστούν τοπικά τα κεραµίδια της στέγης και τα 
ξύλινα υαλοστάσια και εξώφυλλα, όπου αυτά έχουν φθαρεί.  Επίσης θα 
αντικατασταθούν, η ξύλινη πόρτα εξόδου προς την ταράτσα, τα εξώφυλλα στις 
θέσεις που θα κριθεί σκόπιµο καθώς και η ξύλινη εσωτερική σκάλα του κτιρίου. 

Όλες οι παρεµβάσεις θα έχουν το χαρακτήρα συντήρησης-επισκευής, χωρίς να θίγονται 
εξωτερικά ή εσωτερικά στοιχεία που προσδίδουν ιδιαίτερο χαρακτήρα στα αναφερόµενα 
στον τίτλο κτίρια.   
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Β. Βασικά τεχνικά / λειτουργικά χαρακτηριστικά 
Οι Βίλες Κοτοπούλη, Βουγά και Βοναπάρτη, αποτελούν σηµαντικά οικοδοµήµατα για την περιοχή 
Ζωγράφου, αφού αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της, την αναβαθµίζουν αισθητικά και 
συµβάλουν στην τόνωση της ιστορικής µνήµης των κατοίκων.  Επιπλέον χρησιµοποιούνται σήµερα 
οι µεν βίλες Κοτοπούλη και Βουγά σαν χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων, η δε Βοναπάρτη σαν 
Συµβουλευτικό Κέντρο Οικογενειών (ΣΚΟ). 
 
Γ. Ποσοτικά χαρακτηριστικά 

Η Βίλα Κοτοπούλη βρίσκεται στη συµβολή των οδών Αλ. Παναγούλη 15 και Μαρ. 
Κοτοπούλη.  Στο ∆ήµο Ζωγράφου έχει παραχωρηθεί από την Κτηµατική Εταιρία του 
∆ηµοσίου (ΚΕ∆),  το ισόγειο και ο 1ος όροφος, για να χρησιµοποιηθεί σαν Κέντρο 
Κοινωνικοπολιτιστικών εκδηλώσεων.  Οι χώροι αυτοί έχουν συνολικό εµβαδόν της τάξεως 
των 450,00 τ.µ.. 
Η Βίλα Βουγά που βρίσκεται επί της οδού Γεωργίου Ζωγράφου 17, είναι διώροφη µε 
κεραµοσκεπή και χρησιµοποιείται για Πολιτιστικές εκδηλώσεις του ∆ήµου.  Το ωφέλιµο 
εµβαδόν είναι της τάξεως των 250,00 τ.µ. 
Η Βίλα Βοναπάρτη που βρίσκεται στη συµβολή των οδών Ιασ. Μαράτου 26 και 
Ευρυνόµης, είναι διώροφη µε κεραµοσκεπή και χρησιµοποιείται σαν Συµβουλευτικό 
Κέντρο Οικογενειών (ΣΚΟ).  Το ωφέλιµο εµβαδόν είναι της τάξεως των 150,00 τ.µ. 

 
 

 
 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 
 

 
Α.   Συνοπτική αναφορά σκοπιµότητας του προτεινόµενου έργου (ανάγκες που σκοπεύει να 

καλύψει το έργο, αναµενόµενα αποτελέσµατα, αν το προτεινόµενο έργο αποτελεί 
συµπλήρωση / επέκταση άλλου έργου) 

 
        Στους στόχους του ∆ήµου Ζωγράφου εντάσσεται η αναβάθµιση στοιχείων του πολεοδοµικού 

ιστού της πόλης που αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής.  Σαν στοιχεία µε 
αυτά τα χαρακτηριστικά επιλέχθηκαν και οι βίλες Κοτοπούλη, Βουγά και Βοναπάρτη, 
προκειµένου να συντηρηθούν και επισκευαστούν µέσω του προτεινόµενου έργου.   

        Αξίζει να σηµειωθεί ότι το έργο αυτό δεν θα συµβάλλει µόνο στην αισθητική αναβάθµιση και 
την τόνωση και αφύπνιση της ιστορικής µνήµης των κατοίκων, στοιχεία αναµφισβήτητα πολύ 
σηµαντικά, αλλά συγχρόνως θα έχει και πρακτική σηµασία, αφού τα προαναφερόµενα 
οικοδοµήµατα εξυπηρετούν χρήσεις κοινωνικές και πολιτιστικές. 

        Η σηµερινή τους κατάσταση δεν είναι ελκυστική και δεν παραπέµπει σε χώρους υψηλής 
ποιότητας, που µπορούν να εξυπηρετήσουν είτε τους αισθητικούς είτε τους πρακτικούς 
σκοπούς, που προαναφέρθηκαν. 

         Με το προτεινόµενο έργο οι βίλες θα αναβαθµιστούν αισθητικά και λειτουργικά ώστε να 
αναβαθµιστούν σε χώρους µε δυνατότητες και προοπτικές πολιτιστικού και κοινωνικού 
χαρακτήρα, για τα επόµενα χρόνια. 

 
Β.  Αναµενόµενα αποτελέσµατα  (π.χ προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας 

ζωής, ενίσχυση των υπηρεσιών κοινωνικής µεριµνάς, υγείας, πολιτισµού και αθλητισµού, 
υποστήριξη της οικονοµικής ανάπτυξης και απασχόλησης, κ.λ.π.) 

 
        Τα οφέλη που προκύπτουν από το προτεινόµενο έργο είναι : 

• Η σηµαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, όχι µόνο επειδή θα αναβαθµιστεί 
αισθητικά η περιοχή, αλλά και γιατί θα παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 
κοινωνικές και πολιτιστικές.   

• Ως εκ τούτου θα προκύψουν νέες θέσεις εργασίας λόγω αυξηµένης κίνησης και ζήτησης 
των παραπάνω υπηρεσιών από τους κατοίκους. 

         Εκτός αυτού, κατά τη διάρκεια των επισκευών-συντηρήσεων θα δηµιουργηθούν θέσεις 
εργασίας στην κατασκευή. 
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Γ.    α) Αναµενόµενα οφέλη (π.χ. στην απασχόληση, στο περιβάλλον, κλπ)  
       β) Ωφελούµενος πληθυσµός (π.χ. πόσοι ωφελούνται, ποιοι ωφελούνται , κ.λ.π.)  
 
        α) Στο περιβάλλον το προτεινόµενο έργο θα έχει θετικές επιπτώσεις, γιατί η ύπαρξη των εν 
λόγω οικοδοµηµάτων αναδεικνύει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής και την αναβαθµίζει 
αισθητικά.  Επίσης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας στην κατασκευή. 
         β) Λόγω των υπηρεσιών που θα παρέχονται µε την ολοκλήρωση του έργου, είτε πολιτιστικής 
είτε κοινωνικής φύσης, ωφελούνται όλοι οι κάτοικοι του δήµου Ζωγράφου (περίπου 80.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 
 

  
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 

 
2019 

1. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Χ Χ 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

       
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

          

 
 

 

ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ  
(εάν το έργο είναι χρηµατοδοτούµενο και από άλλη πηγή, να αναφέρετε την πηγή χρηµατοδότησης) 
 
  
ΝΑΙ/ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΙΑ Η ΠΗΓΗ  

 
 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 
 

 

1. ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ∆ΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

α. Τεχνική Προµελέτη    V 

β. Οριστική Μελέτη ΝΑΙ   

γ. Τεύχη ∆ηµοπράτησης ΝΑΙ   

δ. Μελέτη Περιβαλ/ντικών Επιπτώσεων   V 

ε. Μελέτη Χωροθέτησης (αν απαιτείται)   V 

στ. Λοιπές Υποστηρικτικές Μελέτες   V 
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2. Α∆ΕΙΕΣ / ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 

ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ∆ΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

α. Άδεια ∆όµησης          V 

β. Έγκριση αρχιτεκτονικής µελέτης από 
Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής 

  V 

γ. Βεβαίωση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας   V 

δ. Βεβαίωση ∆ασαρχείου   V 

ε. Λοιπές απαιτούµενες από τη φύση του 
έργου 

  V 

στ. Ελλείψεις εκκρεµότητες ΟΧΙ   

Άλλες …………………………….    

 
3. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ-ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ  
(Αποδεικτικά κυριότητας της έκτασης στην οποία εκτελείται το έργο (συµβόλαιο αγοράς, 
παραχωρητήριο από Κ.Ε.∆. κλπ), χρονοδιάγραµµα συντέλεσης απαλλοτρίωσης) 
 

ΒΙΛΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ 
Έχει ο Φορέας στην Ιδιοκτησία 
του την απαιτούµενη γη για την 
υλοποίηση του έργου ; 

      ΝΑΙ    �                              ΟΧΙ      ⌧ 

Εάν ΟΧΙ σηµειώστε µε Χ τον 
τρόπο απόκτησης 
 

Αγορά 
οικοπέδου 

Απαλλοτριώσεις Παραχωρητήριο 
 
Χ 

‘Άλλος 

 

ΒΙΛΑ ΒΟΥΓΑ 
Έχει ο Φορέας στην Ιδιοκτησία 
του την απαιτούµενη γη για την 
υλοποίηση του έργου ; 

      ΝΑΙ    �                              ΟΧΙ      ⌧ 

Εάν ΟΧΙ σηµειώστε µε Χ τον 
τρόπο απόκτησης 
 

Αγορά 
οικοπέδου 

Απαλλοτριώσεις 
 
Χ 

Παραχωρητήριο 
 
 

‘Άλλος 

 
ΒΙΛΑ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗ 

Έχει ο Φορέας στην Ιδιοκτησία 
του την απαιτούµενη γη για την 
υλοποίηση του έργου ; 

      ΝΑΙ    �                              ΟΧΙ      ⌧ 

Εάν ΟΧΙ σηµειώστε µε Χ τον 
τρόπο απόκτησης 
 

Αγορά 
οικοπέδου 

Χ 

Απαλλοτριώσεις Παραχωρητήριο 
 
 

‘Άλλος 

 
 

4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  
(εγκεκριµένο ρυµοτοµικό-Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισµού και απόσπασµα ρυµοτοµικού, κ.λ.π.) 
 
α. ΒΙΛΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ :  ΦΕΚ 261/21-03-1977(χαρακτηρισµού) 
β. ΒΙΛΑ ΒΟΥΓΑ : ΦΕΚ 166/22-06-1974 (Τροποποίησης ρυµοτοµικού) 
γ. ΒΙΛΑ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗ : ΦΕΚ 177/25-09-1968 (Τροποποίησης ρυµοτοµικού) 
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ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΑΖΕΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 

(π.χ. ∆ΤΕ Περιφέρειας ή 
∆ΤΥ ∆ήµου …………….) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΦΟΡΕΑ 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
(π.χ. ∆ήµος) 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7 Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2132024159 
2132024169 

2132024251 

FAX 2132024160 2107777824 

E-MAIL soniapap@teemail.gr 
panagope@yahoo.com  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΙΑ (Πολιτικ. Μηχ.) 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΕΤΡΟΣ (Ηλεκτρ. Μηχ.) 

ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ 
ΤΙΝΑ 

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ∆ΟΜΗΣΗΣ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 

   

 
 
 

   
 


