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Τοποθεσία
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Δικαιούχος
Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου του Δικαιούχου
Ονοματεπώνυμο ΘΩΜΑΣ ΜΠΕΓΚΑΣ
Θέση στο Φορέα ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Διεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 5 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνο 2651026272
Φαξ 2651026355
E-mail mayor@ioannina.gr

Στοιχεία Υπευθύνου της Πράξης / Αρμόδιου Επικοινωνίας
Ονοματεπώνυμο ΣΟΦΙΑ ΔΡΟΣΟΥ
Θέση στο Φορέα ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Διεύθυνση ΚΩΛΕΤΤΗ 14 , ΤΚ 45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
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Φαξ 2651083882
E-mail sofia.drosou@yahoo.gr

Φορέας Υλοποίησης





Ο Φορέας Υλοποίησης
ταυτίζεται με τον
Δικαιούχο;

Ναι

Φορέας Υλοποίησης
Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου του Φορέα Υλοποίησης

Ονοματεπώνυμο
Θέση στο Φορέα
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Φαξ
E-mail

Αποφάσεις Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου
Αποφάσεις Αρμόδιου
Συλλογικού Οργάνου Ναι

Αρμόδιο Όργανο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αριθμός Πράξης 493
Ημερομηνία 17-09-2018

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Πράξης





Με την προτεινόμενη πράξη θα υλοποιηθεί η ανάπλαση του πάρκου Κουραμπά - Λακκωμάτων το
οποίο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης των Ιωαννίνων. 
Η περιοχή προς ανάπλαση ορίζεται από τη Λεωφόρο Δωδώνης στα δυτικά, την οδό Μολοσσών
στα ανατολικά, το ξενοδοχειακό συγκρότημα Grand Serai στα βόρεια και την οδό Λίνας
Τσαλδάρη στα νότια.
Πρόκειται για έναν από τους λίγους χώρους πρασίνου στο κέντρο της πόλης στον οποίο
λαμβάνουν χώρα πολιτιστικές, εκπαιδευτικές χρήσεις καθώς και χρήσεις αναψυχής, αρκετές
από τις οποίες στεγάζονται σε κτίρια σημαντικής αρχιτεκτονικής και ιστορικής αξίας.
 
Στο χώρο του πάρκου Λακκωμάτων (οδός Μολοσσών) προτείνεται η χωροθέτηση των εξής
χρήσεων:
Οριοθετημένο πάρκο σκύλων: Πρόκειται για ένα θεματικό πάρκο. Θα αποτελέσει τον πρώτο
οριοθετημένο χώρο για σκύλους στην πόλη, μια χρήση η οποία κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη και
αναμένεται να προσελκύει τους ιδιοκτήτες κατοικιδίων στο χώρο. 
Υπαίθριο καθιστικό: Η οργάνωση ενός υπαίθριου καθιστικού με φυσικό υλικό (ξύλο) το οποίο θα
χρησιμοποιείται ως χώρος στάσης θεωρείται πως θα αναβαθμίσει ποιοτικά την περιοχή του
πάρκου και θα αυξήσει τον αριθμό των χρηστών του χώρου.
Μικρό αναψυκτήριο με υπαίθριο χώρο: Ένας μικρός χώρος αναψυκτήριου  μέσα σε πράσινο
είναι μια χρήση που αυτή τη στιγμή απουσιάζει. 
Υπαίθριο αμφιθέατρο: Η χωροθέτηση της χρήσης αυτής κρίνεται ενισχυτική για τον πολιτιστικό
χαρακτήρα της περιοχής. Ιδιαίτερα χρήσιμος θα είναι ο εν λόγω χώρος για το γειτονικό
Πολιτιστικό Σύλλογο Λακκωμάτων ο οποίος είναι πολύ δραστήριος όσο αφορά εκδηλώσεις
χορευτικών τμημάτων, οι οποίες θα μπορούν να λαμβάνουν χώρα σε ένα διαμορφωμένο χώρο
μικρού αμφιθεάτρου ο οποίος θα βρίσκεται στη γειτονιά.
 
Συνδέσεις:
• Επί της οδού Μολοσσών προτείνεται η κατεδάφιση του υφιστάμενου πέτρινου τοίχου και η
κατασκευή περίφραξης στη θέση του με διαπλάτυνση της υφιστάμενης εισόδου, καθώς αυτή
είναι περιορισμένη και μοναδική και αποκόπτει λειτουργικά το πάρκο από τη γειτονική περιοχή
των Λακκωμάτων.
• Αποκατάσταση της σύνδεσης του πάρκου με την άνω περιοχή, δηλαδή το χώρο μπροστά από το
κτίριο της Φιλαρμονικής και του χορευτικού με σκάλα η οποία θα συνδέει αποτελεσματικά τα
δύο τμήματα.
 
Στο χώρο του πάρκου Κουραμπά προτείνονται οι εξής εργασίες:

• Διαπλάτυνση της εισόδου της παιδικής χαράς
• Συντήρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων
• Δημιουργία χώρου καθιστικού στο δυτικό κομμάτι που γειτνιάζει με τη Λεωφόρο Δωδώνης : Η
οργάνωση ενός καθιστικού κρίνεται ότι απουσιάζει από την παιδική χαρά καθώς κάτι τέτοιο θα
διευκόλυνε τους συνοδούς των παιδιών.
 
Η προτεινόμενη πράξη ανάπλασης του πάρκου Κουραμπά - Λακκωμάτων περιλαμβάνει εργασίες
ηλεκτροφωτισμού καθώς και εργασίες πρασίνου.
 
Πρόσβαση ΑΜΕΑ : Προτείνεται η κατασκευή διαμορφώσεων για κίνηση ΑΜΕΑ σε όλο το χώρο
κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για οποιοδήποτε χώρο στην πόλη καθώς πρόκειται για μία ομάδα
κατοίκων που αντιμετωπίζει τεράστια δυσκολία στην κίνηση με κίνδυνο για τη σωματική τους
ακεραιότητα.
 

Μεθοδολογία Υλοποίησης Πράξης





Η υλοποίηση της πράξης θα γίνει σε ένα υποέργο. Ο Δήμος Ιωαννιτών ως φορέας υλοποίησης της
πράξης με εμπειρία στην υλοποίηση συναφών πράξεων δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα
στην εύρυθμη ολοκλήρωση της προτεινόμενης πράξης σύμφωνα με την κείμενη εθνική και
κοινοτική νομοθεσία. 

Παραδοτέα Πράξης
Παραδοτέο θα είναι το υφιστάμενο πάρκο όπως θα διαμορφωθεί μετά από τις οικοδομικές
εργασίες, τις εργασίες ηλεκτροφωτισμού και τις εργασίες πρασίνου.
Ημερομηνία Έναρξης
Πράξης 01-09-2019

Ημερομηνία Λήξης Πράξης 31-08-2020
Χρονική Διάρκεια
Υλοποίησης Πράξης (μήνες) 12

Υποέργα
Υποέργο

Τίτλος Υποέργου Ανάπλαση πάρκου Κουραμπά - Λακκωμάτων
Είδος Υποέργου Εργολαβία
Προϋπολογισμός 900000.00
Θεσμικό Πλαίσιο
Υλοποίησης Ν. 4412/2016

Εφαρμοζόμενη Διαδικασία Ανοικτή διαδικασία
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Διαγωνισμού 30-04-2019

Ημερομηνία Διενέργειας
Διαγωνισμού 31-05-2019

Ημερομηνία Υπογραφής
Σύμβασης 01-09-2019

 
Συνολικός Προϋπολογισμός 900000.00

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
Φάση / Στάδιο Ωριμότητας στο οποίο βρίσκεται η Πράξη

Υπάρχει μελέτη εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο και από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.
Έχει διασφαλιστεί η
κυριότητα του Ακινήτου επί
του οποίου θα υλοποιηθεί η
Πράξη;

Ναι

Στην περίπτωση αρνητικής απάντησης αναφέρατε τις προβλεπόμενες ενέργειες
απόκτησης του Ακινήτου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
Κρισιμότητα Προβλήματος που αντιμετωπίζεται με την προτεινόμενη πράξη





ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
 
Έλλειψη διαμόρφωσης πάρκου επί της Μολοσσών :
Ενώ πρόκειται για έναν πράσινο ανοιχτό χώρο σε κεντρικό σημείο της πόλης και μάλιστα σε
άμεση γειτνίαση με πολλές χρήσεις (παιδικός σταθμός, πολιτιστικός σύλλογος,4ο  δημοτικό
σχολείο κ.τ.λ.) παραμένει ένας χώρος ο οποίος δε χρησιμοποιείται αρκετά από τους κατοίκους
της περιοχής. Σημειώνεται ακόμη εδώ, η λειτουργική αποκοπή του χώρου από την οδό Μολοσσών,
καθώς σήμερα υπάρχει μία μόνο είσοδος/πόρτα στο χώρο, γεγονός το οποίο δεν ενθαρρύνει την
είσοδο στο χώρο.
Η επαναπόδοση του χώρου στους κατοίκους τόσο της περιοχής όσο και ευρύτερα, κρίνεται
σημαντική. Η χωροθέτηση ανάλογων χρήσεων που θα προσελκύσουν άτομα όλων των ηλικιών
αλλά κυρίως τους νέους με τους ανάλογους  αρχιτεκτονικούς/σχεδιαστικούς χειρισμούς για το
χώρο θεωρείται πως συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση.
 
Κινήσεις / συνδέσεις
• Προβληματική σύνδεση Λεωφ. Δωδώνης με οδό Μολοσσών μέσω των πράσινων χώρων: Η
κίνηση από την οδό Μολοσσών έως τη Λ. Δωδώνης κρίνεται μη λειτουργική και αδύνατη για
Α.Μ.Ε.Α.
• Στον περιβάλλοντα χώρο του Κ.Δ.Α.Π. / Φιλαρμονικής-Χορευτικού οι οποίοι είναι σε συνεχή
χρήση, απουσιάζουν διαμορφώσεις οι οποίες να διευκολύνουν την κίνηση των πεζών αλλά και τη
στάση.
• Η υφιστάμενη χρήση του χώρου ως parking  αυτοκινήτων θεωρείται πως υποβαθμίζει τον
ελεύθερο αυτό χώρο του κέντρου.
• Ο νυχτερινός φωτισμός κρίνεται ανεπαρκής.
 
 
 

Αναμενόμενα Οφέλη / Ωφελούμενος Πληθυσμός
Οι χρήσεις που χωροθετούνται στο πάρκο κρίνεται πως είναι αναγκαίες για τη γειτονιά και πως
μπορούν να υποστηριχθούν από τους κατοίκους της περιοχής, αναζωογονώντας ένα χώρο
μειωμένης κίνησης.
Στην περιοχή δραστηριοποιούνται ομάδες όλων των ηλικιών (παιδικός σταθμός, Κ.Α.Π.Η.) και
ποικίλων δραστηριοτήτων που έχουν να κάνουν με πολιτισμό και αναψυχή κυρίως.
Τα οφέλη όσο αφορά τον κοινωνικό αντίκτυπο συνεπάγονται από την αύξηση της χρήσης και τη
δημιουργία ενός ζωντανού και κυρίως ανοιχτού χώρου.
Τα αναμενόμενα κοινωνικά οφέλη, όπως θα προκύψουν από την προτεινόμενη παρέμβαση
περιλαμβάνουν:
• Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής και ολόκληρης της πόλης.
• Νέες θέσεις εργασίας που θα προκύψουν κατά την κατασκευή του έργου.
• Νέες θέσεις εργασίας που θα προκύψουν κατά τη λειτουργία και συντήρηση του έργου.
• Ανάδειξη μιας σημαντικής αλλά παραγκωνισμένης περιοχής της πόλης.
 
Επιπτώσεις στην
Απασχόληση Θετικές

Θα προκύψουν νέες θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή του έργου αλλά και κατά τη
λειτουργία και συντήρηση του έργου.
Επιπτώσεις στην Ισότητα
και μη Διάκριση Θετικές

Πρόσβαση ΑΜΕΑ: Προτείνεται η κατασκευή διαμορφώσεων για κίνηση ΑΜΕΑ σε όλο το χώρο
κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για οποιοδήποτε χώρο στην πόλη καθώς πρόκειται για μία ομάδα
κατοίκων που αντιμετωπίζει τεράστια δυσκολία στην κίνηση με κίνδυνο για τη σωματική τους
ακεραιότητα. 





Επιπτώσεις στην
Προσβασιμότητα Θετικές

Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στη Βιώσιμη Διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος και με την
ολοκλήρωσή του θα συμβάλει στην αστική αναζωογόνηση, την κοινωνική συνοχή της πόλης και
την αύξηση της ελκυστικότητας του αστικού κέντρου των Ιωαννίνων μέσω:

• Της βελτίωσης της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος
• Της διευκόλυνσης της προσπελασιμότητας και προσβασιμότητας της πόλης
• Της δικτύωσης σημαντικών πόλων έλξης και χώρων δημιουργώντας έτσι ένα ελκυστικό
περιβάλλον που ευνοεί και ενισχύει την επιχειρηματικότητα
• Της ανάπλασης και αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων, με ενίσχυση του πράσινου
 
Πρόσβαση Α.Μ.Ε.Α.: Προτείνεται η κατασκευή διαμορφώσεων για κίνηση Α.Μ.Ε.Α. σε όλο το
χώρο κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για οποιοδήποτε χώρο στην πόλη καθώς πρόκειται για μία
ομάδα κατοίκων που αντιμετωπίζει τεράστια δυσκολία στην κίνηση με κίνδυνο για τη σωματική
τους ακεραιότητα.
 
Επιπτώσεις στο Περιβάλλον Θετικές
Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στη Βιώσιμη Διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος και με την
ολοκλήρωσή του θα συμβάλει στην αστική αναζωογόνηση, την κοινωνική συνοχή της πόλης και
την αύξηση της ελκυστικότητας του αστικού κέντρου των Ιωαννίνων μέσω:
• Της βελτίωσης της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος
• Της διευκόλυνσης της προσπελασιμότητας και προσβασιμότητας της πόλης
• Της δικτύωσης σημαντικών πόλων έλξης και χώρων δημιουργώντας έτσι ένα ελκυστικό
περιβάλλον που ευνοεί και ενισχύει την επιχειρηματικότητα
• Της ανάπλασης και αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων, με ενίσχυση του πράσινου
 

Άλλες Επιπτώσεις

Πράξη Επέκτασης Άλλης
Η προτεινόμενη Πράξη
αποτελεί συμπλήρωση ή
επέκταση άλλης;

Όχι

Τίτλος Πράξης/Έργου
Δικαιούχος

Συνοπτική Αναφορά Φυσικού Αντικειμένου που υλοποιήθηκε ή υλοποιείται

Συνολική Δημόσια Δαπάνη
Πράξης

ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Συνέργεια με Επιμέρους Τομεακές Πολιτικές





Η ορθολογική διαχείριση των φυσικών και τεχνητών πόρων μιας πόλης συμβάλει ουσιαστικά
στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι παρεμβάσεις για την
αστική ανάπλαση σε κρίσιμα σημεία του αστικού ιστού συνεισφέρουν ως εξής:
• Στην προστασία του περιβάλλοντος
• Στην ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής
• Στην βελτίωση της λειτουργικότητας του αστικού χώρου
• Στην αποτροπή εγκατάλειψης περιοχών από τους μόνιμους κατοίκους
• Στην ανάκτηση και ορθολογική διαχείριση του δημόσιου χώρου
• Στην πολιτιστική αναβάθμιση
• Στη βελτίωση της αστικής κινητικότητας
• Στη βελτίωση των στεγαστικών συνθηκών
• Στη βελτίωση της αισθητικής και την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
• Στην αναγνώριση της σημασίας και την αναβάθμιση του Αστικού Τοπίου
• Στη δημιουργία συνθηκών για την αύξηση της επιχειρηματικότητας των περιοχών παρέμβασης
• Στη διεπιστημονική προσέγγιση
• Στην τήρηση κατά τον σχεδιασμό ουσιαστικών συμμετοχικών διαδικασιών
• Στην τόνωση του δυναμισμού των πόλεων και
• Στη διαχείριση των τιμών γης και στέγης
 
Πιο συγκεκριμένα, το προτεινόμενο έργο στοχεύει στη Βιώσιμη Διαχείριση του αστικού
περιβάλλοντος και με την ολοκλήρωσή του θα συμβάλει στην αστική αναζωογόνηση, την
κοινωνική συνοχή της πόλης και την αύξηση της ελκυστικότητας του αστικού κέντρου των
Ιωαννίνων μέσω:
• Της βελτίωσης της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος
• Της διευκόλυνσης της προσπελασιμότητας και προσβασιμότητας της πόλης
• Της δικτύωσης σημαντικών πόλων έλξης και χώρων δημιουργώντας έτσι ένα ελκυστικό
περιβάλλον που ευνοεί και ενισχύει την επιχειρηματικότητα
• Της ανάπλασης και αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων, με ενίσχυση του πράσινου
Το προτεινόμενο έργο θα αποτελέσει για την πόλη των Ιωαννίνων και την κοινωνία της μια
ουσιαστική παρέμβαση σε ένα σημείο με πολλούς χρήστες και διαφορετικές χρήσεις, όπως
περιγράφονται στην  έκθεση τεκμηρίωσης - σκοπιμότητας της παρέμβασης.
 

Συνέργεια με άλλες Ολοκληρωμένες / Σε εξέλιξη Πράξεις
Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία

ΤΙΤΛΟΣ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΟΥΡΑΜΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 600.000,00 € 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΕΣΠΑ (ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013)
 

Πράξεις που χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές
ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 223.245,00 €
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΧΠ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015)

Συνέργεια με άλλες Σχεδιαζόμενες Πράξεις
Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία

Πράξεις που χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές





Παρατηρήσεις Συνεργειών με άλλες Σχεδιαζόμενες Πράξεις

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Πιστοποίηση κατά το
Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429

Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας (αριθμ. Πιστοποίησης/Ειδική Υπηρεσία)
τύπου

.
Ύπαρξη και λειτουργία
μονάδων

Δάνεια εμπειρία που παρέχεται σύμφωνα με το

Άλλο

ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Εγκεκριμένη μελέτη –
Εγκεκριμένα σχέδια Εγκεκριμένη ΜΕΛΕΤΗ_Signed.pdf

Αναλυτικός προϋπολογισμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ.pdf
Χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης

Χρονοδιάγραμμα-ΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ-ΧΑΡΤΗΣ
ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ.pdf

Φωτογραφικό υλικό Τοπογραφικό_Θεωρημένο Πολεοδομία & ΣΑ.pdf
Έγγραφα επιβεβαίωσης
Διαχειριστικής ικανότητας
Δικαιούχου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ.pdf

Νομιμοποιητικά έγγραφα
Δικαιούχου

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ-ΕΓΓΡΑΦΑ
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ.pdf

Έγγραφα τεκμηρίωσης
αρμοδιότητας Δικαιούχου

ΝΟΜΟΣ 3852-2010 ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.pdf

Απόφαση ή άλλη διοικητική
πράξη αρμόδιου συλλογικού
οργάνου για την υποβολή
της πρότασης, σύμφωνα με
τα νομιμοποιητικά έγγραφα
του Δικαιούχου

Α.Δ.Σ. 493 2018 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΟΥΡΑΜΠΑ -
ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ» ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ.pdf

Λοιπά στοιχεία που
τεκμηριώνουν την
ωριμότητα/σκοπιμότητα
και βιωσιμότητα της
προτεινόμενης Πράξης

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ.pdf

ΦΕΚ Χαρακτηρισμού Χώρου ΦΕΚ-58-Δ-9-2-1987.pdf
Άλλα Έγγραφα
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