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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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                                                                       ΚΟΙΝ:  1. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ                      

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
       2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
               ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
               3. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

                                                                                                      4. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
               5. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
               ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ
               6. Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ
               7. Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

                             ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ
               8. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
               9. ΟΠΑΝΔΑ

ΘΕΜΑ  :  «Λήψη  απόφασης  για  την  έγκριση  εκπόνησης  των  απαιτούμενων  μελετών  για  το  σύνολο  των
κατασκευαστικών εργασιών  συντήρησης και αναβάθμισης υποδομών, για τον Λόφο του Στρέφη,  από  την
εταιρεία PRODEAInvestments.» 
ΣXET.: (α) η με Α.Π. 9469/14.01.2021 επιστολή  της εταιρείας  PRODEAInvestments 
                       
        Κύριε πρόεδρε, 
       Σας γνωρίζουμε ότι, με την (α) σχετική επιστολή του, η εταιρεία  PRODEAInvestments , απεύθυνε πρόταση
προς τον  Δήμο Αθηναίων, σχετικά με την πρόθεση της να «υιοθετήσει» τον Λόφο Στρέφη και  να συμπράξει με
τον Δήμο στις εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των υποδομών  του.
Η  πρόταση  υποβάλλεται  στο  πλαίσιο  των  δράσεών  της  Εταιρικής  Υπευθυνότητας  της  εταιρείας
PRODEAInvestments, η οποία  ανταποκρινόμενη στη δημόσια πρόσκληση του Δήμου Αθηναίων  για συμμετοχή
στο πρόγραμμα «Υιοθέτησε την πόλη σου», επιθυμεί να συμβάλλει ενεργά. 
Ειδικότερα η  PRODEAInvestments έχει την πρόθεση να καλύψει τα κόστη για  τις απαιτούμενες επεμβάσεις
αρχιτεκτονικής τοπίου, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, επεμβάσεις προστασίας φυσικού περιβάλλοντος,
γεωτεχνικές επεμβάσεις, στατικές ενισχύσεις υφιστάμενων κτιρίων και αποκατάσταση ορόφου και κελύφους
φυλακίου  και  σύνταξη  τοπογραφικού  διαγράμματος,  καταβάλλοντας  μέρος  της  απαιτούμενης  συνολικής
δαπάνης μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (πλέον αναλογούντος ΦΠΑ). 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο ΛΟΦΟΣ ΣΤΡΕΦΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 50 ΣΤΡ., ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ
ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ- ΝΕΑΠΟΛΗΣ.   ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΧΩΡΟ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΠΩΣ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ. ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ

010421 - 14-01-21



ΟΠΩΣ  ΤΟ  ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ  ΚΑΙ  Η  ΑΘΛΗΣΗ,  ΚΑΘΩΣ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΟΠΩΣ  ΤΟ  ΓΗΠΕΔΟ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ. ΕΠΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ.  
ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΥΚΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ, ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΟΦΕΛΗ:
● ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ (μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης, συμβολή στην αντιμετώπιση
του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας και των πλημμυρικών φαινομένων κ.λπ.)
● ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ (λειτουργία  ως  χώρος  αναψυχής,  ποικίλων  δραστηριοτήτων  και  κοινωνικής  συνάθροισης,
διατήρηση σωματικής και ψυχικής υγείας κ.λπ.), και
● ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ( αύξηση της αξίας γης και ιδιοκτησίας , αύξηση οικονομικής δραστηριότητας στις γειτνιάζουσες
περιοχές κ.λπ.).
ΟΙ  ΦΘΟΡΕΣ  ΠΟΥ  ΕΧΟΥΝ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ  ΣΤΙΣ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ  ΤΟΥ  ΧΩΡΟΥ  ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΧΡΟΝΟ,  ΤΑ  ΚΑΙΡΙΚΑ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΕΛΛΕΙΨΗ  ΜΟΝΙΜΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  (π.χ.  ΔΙΚΤΥΟ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ-  ΑΡΔΕΥΣΗΣ-
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ, ΜΗ ΕΠΑΡΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Κ.ΛΠ.), ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ. 
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΣΤΡΕΦΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΟΦΕΛΩΝ  ΑΥΤΩΝ,  ΜΕ  ΤΗΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΩΝ  ΑΡΧΩΝ  ΤΗΣ  ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ,  ΤΟΣΟ  ΣΤΟΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ. 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ:
-   ΠΡΟΚΡΙΝΟΥΝ  ΦΥΣΙΚΕΣ  ΜΕΘΟΔΟΥΣ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ (NBS,  NatureBasedSolu ons),  ΜΕ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  ΣΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (greenandblueinfrastructurestrategy). 
-  ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ  ΤΟ  ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟ  ΤΟΥΣ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΣΤΗΝ  ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ  ΦΥΣΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (urbanresilience) .
- ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
-  ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ
ΧΩΡΟΥ.
- ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ.
-  ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ  ΤΗΝ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ  ΤΟΥ  ΧΩΡΟΥ  (πυρασφάλεια,  προσβασιμότητα,
ηλεκτροφωτισμός κ.λπ.).
- ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 
- ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟ, Ο ΛΟΦΟΣ ΣΤΡΕΦΗ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΘΑ
ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ.

 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ:
-  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ,
ΚΑΙ
- Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ, ΓΙΑΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

● ΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
● ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
●  ΤΟΝ  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ  ΤΩΝ  ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ  ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.  ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΠΟΥ

ΥΠΑΡΞΕΙ  ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ,  ΔΕΝ  ΘΑ  ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ  ΚΥΡΩΣΕΙΣ,  ΑΛΛΑ  ΥΠΑΡΧΕΙ  ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ  ΔΙΑΚΟΠΗΣ  ΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ

Η PRODEAInvestments προτίθεται να αναλάβει, με επιμέλεια και δαπάνες της ,την εκπόνηση των απαιτούμενων
μελετών για το σύνολο των κατασκευαστικών εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης υποδομών, καθώς και να
χρηματοδοτήσει  και  εκτελέσει  μέρος  των  απαιτούμενων  κατασκευαστικών  εργασιών,  όπως  αυτές
περιγράφονται αναλυτικότερα  στο Παράρτημα 3(Α) της επιστολής.
Για  την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών, απαιτείται η ενεργός σύμπραξη του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος θα
πρέπει να μεριμνήσει για την αδειοδότησή τους,  για τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών του που θα
εμπλακούν  στην  εκτέλεση  των  εργασιών,  καθώς  επίσης  και  για  τη  χρηματοδότηση   και  εκτέλεση  των



υπολειπόμενων κατασκευαστικών εργασιών, που θα απαιτηθούν για  την ολοκλήρωσή των εργασιών,  όπως
αυτές  περιγράφονται αναλυτικότερα στο Παράρτημα 3(Β) της επιστολής.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, η έκταση στην οποία  αναφέρεται η παρούσα πρόταση,  αφορά στον
Λόφο του Στρέφη με συνολικό εμβαδό 40.500 τ.μ.
Από  την  περιοχή  μελέτης  εξαιρούνται  το  γήπεδο  Μπάσκετ,  τα  περιμετρικά  πεζοδρόμια  και  το  κτήριο  του
Αναψυκτηρίου Α.  
Η πρόταση περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση μέρους των κατασκευαστικών εργασιών
στους παρακάτω τομείς(όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 2 της σχετικής επιστολής):

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΦΟΥ ΣΤΡΕΦΗ

Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

Οι παρεμβάσεις που προτείνονται προκρίνουν φυσικές μεθόδους και τεχνικές (NBS, NatureBasedSolu ons), με
προτεραιότητα  στη  διαχείριση  της  βλάστησης  και  του  νερού  (greenandblueinfrastructurestrategy).  Η
ανθεκτικότητα του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος (urbanresilience) αποτελεί το μεθοδολογικό πλαίσιο
των παρεμβάσεων.
Σύμφωνα με το πλαίσιο που περιγράφεται παρακάτω και με άξονες την προστασία και ανάδειξη του τοπίου, την
ασφάλεια των επισκεπτών και την ενίσχυση της κοινωνικής υποδομής και πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης,
προτείνονται κατά προτεραιότητα οι ακόλουθες έντεκα (11) θεματικές ενότητες αρχιτεκτονικών επεμβάσεων –
επεμβάσεων αρχιτεκτονικής τοπίου.

1. Ανάδειξη της κορυφογραμμής
2. Ανασχεδιασμός της παιδικής χαράς
3. Αποκατάσταση υφιστάμενων διαμορφώσεων
4. Συντήρηση του υφιστάμενου δικτύου δευτερεύοντων χωμάτινων μονοπατιών
5. Αστικός εξοπλισμός
6. Αναβάθμιση και εμπλουτισμός φυτεύσεων
7. Διαμόρφωση περίφραξης του λόφου
8. Διαμόρφωση πυλών εισόδου
9. Αποκατάσταση και επανάχρηση Κτιρίου Β
10. Διαμόρφωση φυλακίου εισόδου – Κτιρίου Γ
11. Αναβάθμιση εγκαταστάσεων αναψυκτηρίου - Κτιρίου Α

B. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. Ύδρευση/ Άρδευση
2. Πυρόσβεση
3. Ηλεκτροφωτισμός
4. Όμβρια
5. Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης/ προστασία 

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
     Τα αντικείμενα που αφορούν την διατήρηση, προστασία και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος και των
στοιχείων του, είναι:
1. Διαχείριση υφιστάμενης βλάστησης – νέες φυτεύσεις
2. Πυρόσβεση
3. Αντιδιαβρωτικές επεμβάσεις με γνώμονα τη φύση

Δ. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επεμβάσεις γεωτεχνικού ενδιαφέροντος
Από μακροσκοπική αναγνώριση των σχηματισμών καθώς και των υπαρχουσών κατασκευών, ο λόφος χωρίζεται
στις εξής περιοχές Γεωτεχνικού Ενδιαφέροντος :
1. Περιβάλλον χώρος γύρω από το Γήπεδο Μπάσκετ



2. Κορυφογραμμή
3. Εξωτερικές Περιμετρικές Οδοί
4. Εσωτερικό Δίκτυο Μονοπατιών
5. Θέατρο & Επενδεδυμένα Πλατώματα

Η  PRODEAInvestments έχει επιλέξει την ομάδα που θα αναλάβει την εκπόνηση των απαιτούμενων
μελετών  και η οποία αποτελείται από τις κατωτέρω εταιρείες :
(α) «ΔΟΞΙΑΔΗΣ (+) ΠΛΑΣ ΕΠΕ», Μελετητής του ΑρχιτεκτονικούTοπίου και Συντονιστής των Μελετητών.
(β) «LDK ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», Μελετητής των  Η/Μ
(γ) «ΧΑΡΗΣ Π. ΛΑΜΑΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ» Μελετητής των  Στατικών και Γεωτεχνικών
(δ)«ΥΛΗ - Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος», Μελετητής των Περιβαλλοντικών. 

Το Αντικείμενο του Έργου των Μελετητών, οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο δωρητής έναντι του φορέα, 
όσο και οι μελετητές έναντι του δωρητή και του Δήμου Αθηναίων, περιγράφονται αναλυτικά στο  Παράρτημα
1 της επιστολής δωρεάς.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ

Οι Όροι της  ως άνω προτεινόμενης Δωρεάς είναι οι ακόλουθοι  :  
1. Η δωρεά γίνεται από την PRODEAInvestments (Εταιρεία) προς τον Δήμο Αθηναίων (Δήμο), χωρίς να
υπόκειται σε φόρο δωρεάς, ούτε οποιονδήποτε άλλο φόρο, ή εν γένει επιβάρυνση. Κάθε τυχόν τέτοιος φόρος
(δωρεάς  ή  άλλος)  που  ενδεχομένως  επιβληθεί  μελλοντικά,  καθώς  και  οι  τυχόν  προσαυξήσεις  αυτού  θα
βαρύνουν αποκλειστικά τον Δήμο.

2. Η Εταιρεία ενεργεί ως ιδιώτης και δεν δεσμεύεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προμηθειών
του Δημοσίου ή δημοσίων έργων, του δημόσιου λογιστικού ή άλλης συναφούς νομοθεσίας. 

3. Η δωρεά θα συνίσταται στα ακόλουθα παραδοτέα: 

α. Μελέτες για το Σύνολο του Έργου όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 1
β. Υλοποίηση/εκτέλεση μέρους των κατασκευαστικών εργασιών,  όπως  αυτές περιγράφονται

αναλυτικά στο Παράρτημα 3(Α)

4. Ποσό Δωρεάς Εταιρείας
Το συνολικό ποσό της δωρεάς ανέρχεται στο ένα εκατομμύριο (1.000.000) Ευρώ, πλέον αναλογούντος
ΦΠΑ, το οποίο θα καλύψει τη δαπάνη για το σύνολο των  απαιτούμενων μελετών του έργου και  για την
εκτέλεση του  μέρους των κατασκευαστικών εργασιών που θα αναλάβει να υλοποιήσει η Εταιρεία, ως
αυτές ειδικότερα προσδιορίζονται στο Παράρτημα 3(A).

Ο Δήμος θα πρέπει με επιμέλειά του και δαπάνες του, να εκδώσει τις απαιτούμενες άδειες για την εκτέλεση
όλου  του  έργου  και  να  εκτελέσει  εμπρόθεσμα,  με  επιμέλειά  του  και  δαπάνες  του,  τις  υπόλοιπες
κατασκευαστικές εργασίες, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου και οι οποίες αναφέρονται στο
Παράρτημα 3(Β).

5. Χρονοδιάγραμμα Έργου

5.1 Κύρια στάδια χρονοδιαγράμματος :

1. Ολοκλήρωση Προμελέτης – Μasterplan
2. Ολοκλήρωση Οριστικής Μελέτης
3. Υποβολή Μελετών στην Δασική Υπηρεσία
4. Υποβολή  φακέλου στην Πολεοδομία
5. Ολοκλήρωση Μελέτης Εφαρμογής
6. Υποβολή Τευχών Δημοπράτησης έργων για τα έργα του Δήμου Αθηναίων
7. Υποβολή Τευχών Δημοπράτησης έργων για τα έργα της Εταιρείας



8. Ολοκλήρωση κατασκευαστικών εργασιών για τα έργα της Εταιρείας
9. Ολοκλήρωση κατασκευαστικών εργασιών για τα έργα του Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων θα προβεί από την ημερομηνία παραλαβής των παραδοτέων της Εταιρείας στον ποιοτικό 
τους έλεγχο και όσον αφορά  τα κρίσιμα στάδια του έργου, θα προβεί, εντός των παρακάτω χρονικών 
διαστημάτων  στις  ακόλουθες σχετικές εγκρίσεις/ ενέργειες: 

      1. Έγκριση Προμελέτης εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα κατάθεσης πλήρους φακέλου  
μελετών στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

2. Έγκριση Οριστικής  Μελέτης εντός  5  εργάσιμων ημερών από την ημέρα κατάθεσης  πλήρους
φακέλου μελετών στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

3. Λήψη,  15 ημερολογιακές ημέρες πριν την  κατάθεση στην Πολεοδομία του φακέλου για την
έκδοση της άδειας δόμησης, όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων και της Δασικής Υπηρεσίας

4. Έκδοση της άδειας δόμησης εντός 6 εβδομάδων από την ημέρα κατάθεσης πλήρους φακέλου
μελετών στην Πολεοδομία.

5. Έγκριση Μελετών Εφαρμογής εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα κατάθεσης πλήρους
φακέλου μελετών στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

6. Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα κατάθεσης πλήρους
φακέλου μελετών στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

Για την μετάβαση στο επόμενο στάδιο (προμελέτη οριστική/μελέτη εφαρμογής,- τεύχη δημοπράτησης)  θα
πρέπει να έχει  ολοκληρωθεί και εγκριθεί το προηγούμενο .

6. Ο Δήμος δεσμεύεται ότι: 
α. Έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση και θα ολοκληρώσει το έργο της ανάπλασης, σύμφωνα
με  την  οριστική  μελέτη  και  εντός  του   χρονοδιαγράμματος  που  θα  συμφωνηθεί  και  βάσει  των  όρων
λειτουργίας  του  Δήμου  Αθηναίων.  Σε  κάθε  δε  περίπτωση  τα  μέρη  συμφωνούν  ότι  το  έργο  θα  έχει
ολοκληρωθεί έως την 01.07.2023.  

Σε περίπτωση όπου για λόγους ανωτέρας βίας ή/και για λόγους που αποδεδειγμένα δεν οφείλονται σε υπαίτιες
πράξεις  ή  παραλείψεις  του  Δήμου  ή  των  προστηθέντων,  συμβούλων,  μελετητών  και  εργολάβων  με  τους
οποίους  θα  έχει  συνεργασθεί,  συμπεριλαμβανομένων  ως  τέτοιων  λόγων  ανωτέρας  βίας  και  δικαστικών
εμπλοκών διοικητικής φύσης και μόνον, αναστέλλονται οι προθεσμίες της ανωτέρω παραγράφου 6α για όσο
χρόνο διαρκεί ο λόγος αυτός. 

β. Θα μεριμνήσει τόσο κατά το κατασκευαστικό στάδιο, όσο και μετά την αποπεράτωση του έργου για την
ασφάλειά  του  και  την  επαρκή  αστυνόμευσή  του,  προς  αποφυγή  πρόκλησης
ζημιών/βανδαλισμών/καταστροφών και θα αποκαταστήσει αυτές, σε περίπτωση  επέλευσης τυχόν τέτοιων
ζημιών, προκειμένου το έργο να διατηρήσει την ωφέλειά του και το αισθητικό του αποτέλεσμα.

    7. Ο Δήμος, με Απόφαση Δημάρχου,  θα ορίσει Επιτροπή για την παρακολούθηση και παραλαβή του 
έργου, η οποία θα είναι αρμόδια για τον συντονισμό του έργου, την παρακολούθηση της τήρησης του 
χρονοδιαγράμματος και την επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 
Στην Επιτροπή θα μετέχουν 3 μέλη που θα καθοριστούν από το Δήμο Αθηναίων μετά την αποδοχή της 
δωρεάς  και  τουλάχιστον  το  ένα  μέλος  θα  είναι  μηχανικός.  Στις  συνεδριάσεις  της  Επιτροπής  θα  
παρίσταται εκπρόσωπος/τεχνικός σύμβουλος του δωρητή. 

8.  Η  Εταιρεία  ουδεμία  ευθύνη  θα  φέρει  για  την  εμπρόθεσμη  ολοκλήρωση  του  έργου  και  τυχόν
ελαττώματα αυτού, δεδομένου ότι  απαιτείται η σύμπραξη του Δήμου σε κάθε στάδιό του και όλα τα
παραδοτέα θα ελεγχθούν και θα παραληφθούν από την Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου, ο οποίος θα
φέρει και τη συνολική ευθύνη για την εκτέλεση, εμπρόθεσμη ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή του
έργου. Η Εταιρεία, οι νόμιμοι εκπρόσωποί της, οι διευθυντές, οι υπάλληλοί της/τεχνικοί σύμβουλοί της,
ουδεμία  ευθύνη θα  έχουν για τις εργασίες κατασκευής  που θα εκτελέσει ο Δήμος ούτε, ως προς το



ποιοτικό  αποτέλεσμα,  την  ορθότητα,  την  τεχνική  επάρκειά  τους,   την   αποκλειστική  ευθύνη  και
επιμέλεια των οποίων θα έχει ο Δήμος και  οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του. 

9. Στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας για την έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, ο Δήμος
θα αναλάβει να διεκπεραιώσει τα πάσης φύσης ζητήματα τα οποία αφορούν σε δημόσιες αρχές,  ή
τρίτους φορείς που σχετίζονται με το έργο. 

10. Οι υπηρεσίες του Δήμου θα έχουν την αποκλειστική ευθύνη για όλες τις απαιτούμενες  διαδικασίες
αποξήλωσης ή νομιμοποίησης τυχόν αυθαιρέτων κτισμάτων που εμποδίζουν την ομαλή υλοποίηση του
έργου, την εκκένωση, καθώς και την ασφάλεια του χώρου και  των σχετικών εγκαταστάσεων. 

11.  Οι όροι της δωρεάς, εφόσον γίνουν αποδεκτοί από τον Δήμο, θα πρέπει να εγκριθούν με σχετική
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αυτού, η οποία τυγχάνει αρμόδιο όργανο διοίκησης κατά την
έννοια της διάταξης του άρθρου 2Α του Ν. 3316/2005, όπως ισχύει. 

12.Εκπρόσωποι  της  Εταιρείας   για  τους  σκοπούς  της  ως  άνω  δωρεάς  ορίζονται  οι  κ.κ  Δημήτρης
Γεωργιόπουλος και Απόστολος Δρακούλης ως αρμόδιοι επί των Τεχνικών Θεμάτων και η κα Θηρεσία
Μεσσάρη για τα λοιπά θέματα επικοινωνίας.

 

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΚΑΙ  ΑΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΝΙΔΑΣ  ΣΥΜΦΩΝΕΙ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
PRODEAInvestments,   ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΗΣ  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  ΚΑΙ  ΤΗΝ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ, ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ.

 Για  την  παρακολούθηση της  εκπόνησης  των  απαιτούμενων μελετών για  το  σύνολο των  κατασκευαστικών
εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης υποδομών, για τον Λόφο του Στρέφη, προτείνονται ως επιβλέποντες οι:
- Μαργαριτούλη Ναταλία, υπάλληλος της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων
- Θεοδωρόπουλος Αργύρης, υπάλληλος της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού
- Χαρπαλής Πέτρος, υπάλληλος της Δ/νσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας
- Μπάφης Νικόλαος, υπάλληλος του ΟΠΑΝΔΑ.

Πριν από την υποβολή, εκ μέρους του δωρητή,  των οριστικών μελετών και τευχών δημοπράτησης, θα πρέπει να
προηγείται η σύμφωνη γνώμη και η έγκριση των αρμόδιων Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων.

            Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε κύριε Πρόεδρε να εισηγηθείτε σύμφωνα με το άρθρο   2Α του Ν.
3316/2005, όπως ισχύει, τη  Λήψη απόφασης για την έγκριση εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών για το
σύνολο των κατασκευαστικών εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης υποδομών, για τον Λόφο του Στρέφη,
από την εταιρεία PRODEAInvestments.

     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Συνημμένα: 
- (α) σχετικό

                                                                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
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