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ΠΡΟΣ
(µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο)
Τους εγγεγραµµένους στον κατάλογο
εκπροσώπους ∆ιαγωνιζοµένων

ΘΕΜΑ : Απαντήσεις στα ερωτήµατα, Β’ Φάση, σχετικά µε τον Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισµό Ιδεών
«1Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ».
Με το παρόν έγγραφο δίνονται απαντήσεις – διευκρινίσεις στα εµπρόθεσµα υποβληθέντα ερωτήµατα (Α’
Φάση ερωτήµατα έως 24/08/2014) από τους εγγεγραµµένους εκπροσώπους διαγωνιζόµενων ερωτήµατα. Το
παρόν θα αποσταλεί στους παραπάνω µόνο µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και παρακαλούνται να µας
απαντήσουν µε τον ίδιο τρόπο για επιβεβαίωση παραλαβής.
Ερώτηµα 39ο :
Ο τίτλος του Αρχιτεκτονικού διαγωνισµού θα τοποθετηθεί µέσα στο όριο της "κεφαλίδας" των 3,5 εκ. ή κάτω
από τα περιθώρια διαµόρφωσης;
Απάντηση :
Ο τίτλος να τοποθετηθεί κάτω από τα περιθώρια διαµόρφωσης.
Ερώτηµα 40ο :
Στο τεύχος της µελέτης, η πρώτη σελίδα θα αποτελεί εξώφυλλο ή θα ξεκινάει το κείµενο;
Απάντηση :
Θα ξεκινάει το κείµενο.
Ερώτηµα 41ο :
Ο 10ψήφιος χαρακτηριστικός κωδικός που τοποθετείται στο άνω δεξιό άκρο του τεύχους της µελέτης πρέπει
να βρίσκεται εντός των 3,5εκ. (επάνω περιθώριο) ή κάτω από αυτό;
Απάντηση :
Πάνω δεξιά, εκτός του περιθωρίου των 3,5εκ. (άρθρο 15.4 & 16 της προκήρυξης)
Ερώτηµα 42ο :
Υπάρχει κάποιο ακριβές σηµείο που πρέπει να τοποθετηθεί ο δεκαψήφιος κωδικός στις Πινακίδες (άνω δεξιό,
αποστάσεις από τα όρια κ.λ.π.)
Απάντηση :
Πάνω δεξιά, εκτός του περιθωρίου των 3,5εκ. (άρθρο 15.4 & 16 της προκήρυξης)
Ερώτηµα 43ο :
Το παράρτηµα του κειµένου πρέπει να περιλαµβάνει τη σµίκρυνση της κάθε πινακίδας σε Α3 ή όλα τα
επιµέρους σχέδια της κάθε πινακίδας σε Α3. Αυτό µπορεί να σηµαίνει πολλές σελίδες Α3 σε 5 αντίτυπα που
εκτοξεύει το κόστος εκτύπωσης.
Απάντηση :
Το παράρτηµα του κειµένου πρέπει να περιλαµβάνει τη σµίκρυνση της κάθε πινακίδας σε Α3.
Ερώτηµα 44ο :
Σε περίπτωση µεικτής οµάδας ποια είναι η διαδικασία δήλωσής τους?
Απάντηση :
Ισχύει η διάταξη της παρ. 17.2, υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για οµάδα µελετητών. Λόγω
διαφορετικού επιστηµονικού αντικείµενου, από αυτό που ζητάτε (παρ. 6.1), το ποσοστά

συµµετοχής κάθε µέλους, µη συµβατής µε τη προκήρυξη ειδικότητας, θα είναι µηδενικό.
Ερώτηµα 45ο :
Θα πρέπει να προβλεφθεί η είσοδος για οχήµατα? Και αν ναι για ποιες προδιαγραφές?
Απάντηση :
Βλ. Ερώτηµα 36ο , συνεπώς πρέπει να προβλεφθεί είσοδος για οχήµατα. Επιπρόσθετα ότι ισχύει
από την νοµοθεσία.
Ερώτηµα 46ο :
Το 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Παύλου στεγάζει µαθητές αποκλειστικά από την περιοχή του Αγίου Παύλου;
Απάντηση :
Βλ. Ερώτηµα 38ο
Ερώτηµα 47ο :
Οι διαστάσεις των υπαίθριων γηπέδων καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης (14Χ26 και 9Χ18 µέτρα
αντίστοιχα) αφορούν τον καθαρό αγωνιστικό χώρο ή συµπεριλαµβάνουν και τις απαιτούµενες περιµετρικές
ζώνες; Οι αναφερόµενες διαστάσεις είναι δυνατό να διαφοροποιηθούν; Τα σχεδιαζόµενα γήπεδα οφείλουν να
πληρούν τις προϋποθέσεις για διεξαγωγή εθνικών και διασυλλογικών αγώνων, σύµφωνα µε τις οποίες
απαιτείται χώρος 34Χ22 µέτρων για αγώνες καλαθοσφαίρισης και χώρος 34Χ19 µέτρων για αγώνες
πετοσφαίρισης;
Απάντηση :
Οι διαστάσεις του κτιριολογικού για τα υπαίθρια γήπεδα αφορούν τον καθαρό αγωνιστικό χώρο.
(Βλ. Κτιριολογικό Πρόγραµµα Ολοήµερου ∆ηµοτικού Σχολείου / 300 Μαθητών).
Ερώτηµα 48ο :
Οι σελίδες της περίληψης της τεχνικής έκθεσης (έως 4) περιλαµβάνονται στον περιορισµό των 15 σελίδων ή
αυτός διαµορφώνεται στις 19 σελίδες µαζί µε τις περιλήψεις;
Απάντηση :
Η επεξηγηµατική έκθεση θα είναι έως 15 σελίδες.
Η περίληψη στα ελληνικά θα είναι 2 σελ. και θα περιλαµβάνεται στις 15. Η περίληψη στα
αγγλικά 2 σελίδες. Σύνολο 17 σελίδες. (βλ. άρθρο 14ο παρ. 14.1 Προκήρυξης)
Ερώτηµα 49ο :
Οι πίνακες εµβαδοµέρησης και ογκοµέτρησης, ο προσεγγιστικός προϋπολογισµός και το λειτουργικό
διάγραµµα οφείλουν να ακολουθούν τη διαµόρφωση σελίδας που περιγράφεται στο άρθρο 15.4 της
προκήρυξης;
Απάντηση :
Οι πίνακες, ο προϋπολογισµός & το λειτουργικό διάγραµµα ακολουθούν τη διαµόρφωση της
παρ. 15.4 της προκήρυξης.
Ερώτηµα 50ο :
Μπορούµε να αποκλίνουµε από τον ΝΟΚ και ΓΟΚ σε σχέση µε το ύψος του κτιρίου και τις πλάγιες
αποστάσεις µεταξύ κτιρίων αλλά και από τα όρια του οικοπέδου δεδοµένο ότι αργότερα θα προσδιοριστούν
οι ειδικοί όροι δόµησης ;
Απάντηση :
Βλ. Ερώτηµα 12ο.
Ερώτηµα 51ο :
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ο παρακείµενος χώρος εκτός του οικοπέδου για τον χώρο 3.12 χώρος στάθµευσης
αυτοκινήτων;
Απάντηση :
Βλ. Ερώτηµα 4ο. Η εν λόγω ζώνη δεν αποτελεί τµήµα σχεδιασµού του Αρχιτεκτονικού
∆ιαγωνισµού Ιδεών
Ερώτηµα 52ο :
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ο παρακείµενος χώρος εκτός του οικοπέδου για επιβίβαση/αποβίβαση
λεωφορείων;
Απάντηση :
Βλ. Ερώτηµα 4ο. Η εν λόγω ζώνη δεν αποτελεί τµήµα σχεδιασµού του Αρχιτεκτονικού
∆ιαγωνισµού Ιδεών
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Ερώτηµα 53ο :
Το κτιριολογικό πρόγραµµα αναφέρει ότι η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που θα χρησιµοποιείται και ως
κλειστός χώρος άθλησης είναι 250 τ.µ. Επίσης, ζητείται να υπάρχουν σ αυτόν τον χώρο χρήσεις αγωνιστικών
χώρων για καλαθοσφαίριση. Το κτιριολογικό αναφέρει επίσης ότι το γήπεδο της καλαθοσφαίρισης έχει
διαστάσεις 14x26 δηλαδή 364 τ.µ. Θα µπορούσα να έχω µία διευκρίνηση σχετικά µ αυτό;
Απάντηση :
Βλ. Ερώτηµα 2ο & 47ο.
Προβλέπεται ένα κλειστό γυµναστήριο αθλοπαιδιών µε χρήσεις αγωνιστικών χώρων για
καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση και ρυθµική γυµναστική.
Ερώτηµα 54ο :
Το σκάµµα άλµατος σε µήκος πρέπει να τοποθετηθεί στον υπαίθριο χώρο των γηπέδων;
Απάντηση :
∆εν υφίσταται περιορισµός χωροθέτησης.
Ερώτηµα 55ο :
Θεωρούµε ότι θα γκρεµιστούν όλα τα υπάρχοντα κτίρια;
Απάντηση :
Βλ. Ερώτηµα 1ο
Ερώτηµα 56ο :
Είναι δεσµευτικό να διατηρηθούν τα διαµορφωµένα επίπεδα εντός του οικοπέδου ως έχουν;
Απάντηση :
∆εν υπάρχει δέσµευση πέραν των απαιτήσεων του Ν. 4067/2012 Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.
Ερώτηµα 57ο :
Τα δέντρα που υπάρχουν µέσα στο οικόπεδο είναι υποχρεωτικό να παραµείνουν ή µπορούν να κοπούν (στην
περίπτωση που δεν εξυπηρετούν στην πρότασή µας);
Απάντηση :
∆εν υπάρχει ιδιαίτερη δέσµευση διατήρησης, εφόσον υπάρχει αιτιολόγηση.
Ερώτηµα 58ο :
Μπορεί να υπάρξει πρόσβαση στο σχολικό συγκρότηµα από άλλο σηµείο της οδού Μακεδονοµάχων (ή να
µετακινηθεί ελαφρώς η υπάρχουσα πορεία µε τα σκαλιά);
Απάντηση :
Βλ. Ερώτηµα 4ο
Ερώτηµα 59ο :
Με δεδοµένο ότι η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων θα χρησιµοποιείται και ως κλειστός χώρος άθλησης
σύµφωνα µε το κτιριολογικό πρόγραµµα, αλλά λόγω των διαστάσεών της (250τ.µ.) δε χωράει ένα γήπεδο
µπάσκετ διαστάσεων 14x26 όπως ζητείται, αυτό σηµαίνει ότι θα υπάρχει και πρόβλεψη για επιπλέον κλειστό
χώρο γυµναστηρίου; Και αν ναι, ποιές θα είναι οι λειτουργίες που θα εξυπηρετεί η αίθουσα πολλαπλών;
Απάντηση :
Βλ. Ερώτηµα 2ο & 47ο.
Προβλέπεται ένα κλειστό γυµναστήριο αθλοπαιδιών µε χρήσεις αγωνιστικών χώρων για
καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση και ρυθµική γυµναστική.
Ερώτηµα 60ο :
Η αίθουσα πολλαπλών ή/και το κλειστό γυµναστήριο θα χρησιµοποιείται και από την κοινότητα σε ωράριο
άλλο από του σχολείου (αυτόνοµη λειτουργία);
Απάντηση :
Η αίθουσα πολλαπλών και το κλειστό γυµναστήριο θα χρησιµοποιούνται κατά περίπτωση από
την µαθητική κοινότητα και σε ωράριο διαφορετικό από αυτό του σχολείου.
Ερώτηµα 61ο :
Είναι απαραίτητη η ύπαρξη στεγασµένου χώρου άθλησης την στιγµή που αυτή η λειτουργία µπορεί να
εξυπηρετηθεί και από την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ή/και το κλειστό γυµναστήριο;
Απάντηση :
∆εν είναι απαραίτητο. Οι εν λόγω χρήσεις µπορούν να συµπτυχθούν.
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Ερώτηµα 62ο :
Στην κουζίνα θα παρασκευάζεται φαγητό (οπότε θα χρειαστεί τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις και χώρους) ή
µόνο θα διανέµεται;
Απάντηση :
Μόνο για διανοµή φαγητού.
Ερώτηµα 63ο :
Το υπάρχον σχολικό συγκρότηµα πρόκειται να καθαιρεθεί εξ' ολοκλήρου ή πρόκειται να διατηρηθούν
τµήµατα αυτού? Υπάρχει κάποιο τµήµα του που να έχει τοποσηµική αξία για την περιοχή, π.χ. το πέτρινο
τµήµα του? Αν θέλετε να διατηρηθούν, παρακαλούµε να µας παρέχετε σχέδια (κατόψεις, όψεις, τοµές)
αυτών των τµηµάτων.
Απάντηση :
Βλ. Ερώτηµα 1ο
Ερώτηµα 64ο :
Παρακαλούµε να µας παρέχετε σχέδιο τοπογραφικών καµπυλών τόσο για το οικόπεδο όσο και για τον
περιβάλλοντα χώρο περιµετρικά του οικοπέδου ώστε να καταστεί δυνατή η αρµονική ένταξη του
συγκροτήµατος σε σχέση µε το σηµαντικό φυσικό ανάγλυφο του εδάφους, όπως επίσης και να προβλεφθούν
υπαίθριες πορείες-διαδροµές από και προς το σχολικό συγκρότηµα.
Απάντηση :
Όσον αφορά το χώρο του σχολείου υπάρχουν τα στοιχεία στο Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα. Ο
χώρος περιµετρικά του οικοπέδου Α,Β,Γ,…,Ρ,Α, συγκεκριµένα στην Β∆ & ΒΑ πλευρά, ανήκει
ιδιοκτησιακά στο Περιαστικό ∆άσος Θεσσαλονίκης και δεν υπάρχει τοπογραφική αποτύπωση.
Στην Α & ΝΑ πλευρά γειτνιάζει µε το οικόπεδο του «ΚΕ∆ΡΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ» που ανήκει
ιδιοκτησιακά στο ∆. Θεσσαλονίκης. Οι εν λόγω ζώνες δεν αποτελούν τµήµα σχεδιασµού του
Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού Ιδεών λόγω διαφορετικού ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
Ερώτηµα 65ο :
Ποιό είναι το επιτρεπόµενο βάθος εκσκαφής? Υπάρχει περιορισµός σχετικά µε την πρόταση κύριας χρήσης
για υπόσκαφους χώρους?
Απάντηση :
∆εν υπάρχει όριο που να θέτει ο ∆ήµος. Η δέσµευση υπάρχει από το ΝΟΚ σχετικά µε την κύρια
χρήση.
Ερώτηµα 66ο :
Σε σχέση µε τους όρους δόµησης της περιοχής, ποιοί είναι οι ισχύοντες όροι της ευρύτερης περιοχής
µελέτης, αναφορικά µε το µέγιστο ύψος, τον συντελεστή δόµησης, την κάλυψη, καθώς και την πρόβλεψη
στέγης?
Απάντηση :
Βλ. Ερώτηµα 23ο & Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα (αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του ∆ήµου)
Ερώτηµα 67ο :
Παρακαλούµε να µας παρέχετε κατάλογο των σηµαντικών δέντρων της περιοχής µελέτης που προβλέπεται
να διατηρηθούν καθότι κρίνονται σηµαντικά από την φωτογραφική αποτύπωση. Στοιχεία αυτών σχετικά µε
το είδος, το ύψος και το άνοιγµα του φυλλώµατος έχουν σηµαντική συµµετοχή στην µελέτη.
Απάντηση :
Τα δέντρα κρίνονται σηµαντικά εφόσον είναι κωνοφόρα (πεύκα, κυπαρίσσια κλπ.), ωστόσο
υπάρχει σχετική ελευθερία στην επιλογή διατήρησης αυτών προκειµένου να έχουµε τη βέλτιστη
λειτουργικά λύση για το σχολικό συγκρότηµα, πάντα µε αιτιολόγηση.
Ερώτηµα 68ο :
Σε σχέση µε τις εισόδους στο σχολικό συγκρότηµα, θα διατηρηθούν οι υπάρχουσες ή θα προταθούν νέες?
Επίσης, η όδευση από την οδό Μακεδονοµάχων που αφορά σε µια υπαίθρια διαδροµή, θα διατηρηθεί?
Μπορούµε να προτείνουµε ανάλογες υπαίθριες διαµορφώσεις σε αυτή την περιοχή?
Απάντηση :
Βλ. Ερώτηµα 4ο & 5ο
Ερώτηµα 69ο :
Παρακαλούµε να µας παρέχετε διευρυµένο τοπογραφικό σχέδιο στο οποίο να συµπεριλαµβάνεται το
αναψυκτήριο ανατολικά του οικοπέδου, για να το εντάξουµε στην µελέτη των υπαίθριων πορειών-διαδροµών
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και εί δυνατόν, το θέατρο ανατολικά της περιοχής µελέτης.
Απάντηση :
∆εν υπάρχει διευρυµένο τοπογραφικό διάγραµµα εφόσον πρόκειται για χώρους διαφορετικής
ιδιοκτησίας. ∆ηλαδή το οικόπεδο του σχολείου ανήκει στο ∆ήµο Νεάπολης – Συκεών , ο
περιβάλλον χώρος Β∆ & ΒΑ ανήκει στο Περιαστικό ∆άσος Θεσσαλονίκης, ο «Κέδρινος Λόφος»
στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης.
Ερώτηµα 70ο :
Σχετικά µε τα υπαίθρια γήπεδα καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης, αυτά θα είναι δύο ξεχωριστά ή ένα
γήπεδο καλαθοσφαίρισης µε διαγράµµιση που να εξυπηρετεί και ως γήπεδο πετοσφαίρισης?
Απάντηση :
∆εν υπάρχει δέσµευση, εφόσον υπάρχει αιτιολόγηση.
Ερώτηµα 71ο :
Σε σχέση µε το υπόστεγο γυµναστικής, µπορεί κάτω από αυτό να τοποθετηθεί ένα από τα δύο υπαίθρια
γήπεδα προς εξοικονόµηση χώρου, εφόσον τηρούνται τα απαραίτητα καθαρά ύψη των αντίστοιχων
γηπέδων?
Απάντηση :
Μπορεί κάτω από το υπόστεγο να τοποθετηθεί κάποιο γήπεδο. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει
απαίτηση διατήρησης υπόστεγου γυµναστικής εφόσον η λειτουργία αυτή µπορεί να καλυφθεί
από το κλειστό γυµναστήριο αθλοπαιδιών για καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση
κλπ.
Ερώτηµα 72ο :
Σε σχέση µε την Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, την Αίθουσα θεάτρου, την Αίθουσα µουσικής και το Κλειστό
Γυµναστήριο. Ποιές χρήσεις ακριβώς φιλοξενεί η Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων? Συµπεριλαµβάνει κάποιους
ή όλους τους υπόλοιπους χώρους (δηλαδή την Αίθουσα θεάτρου, την Αίθουσα µουσικής και το Κλειστό
Γυµναστήριο)? Αν συµπεριλαµβάνει το Κλειστό Γυµναστήριο, τότε ποιό είναι το νέο Εµβαδόν της Αίθουσας?
Απάντηση :
Βλ. Ερώτηµα 2ο
Ερώτηµα 73ο :
Σε σχέση µε το Κλειστό Γυµναστήριο Αθλοπαιδιών, τί προδιαγραφών χρειάζεται να είναι? Ποιών αθληµάτων
αγώνες θα φιλοξενεί και τι επιπέδου, διεθνείς, εθνικούς ή πανελλήνιους? Θα έχει εξέδρες θεατών? Ποιό έιναι
το προβλεπόµενο Εµβαδόν του? Επιτρέπεται η υπογειοποίηση του?
Απάντηση :
Βλ. Ερώτηµα 2ο & 8ο πάντα σύµφωνα µε τη ισχύουσα νοµοθεσία (ΝΟΚ)
Ερώτηµα 74ο :
Επιτρέπονται οι υπαίθριες διαµορφώσεις στον χώρο νότια του οικοπέδου και µέχρι την Λεωφόρο Όχι ?
Απάντηση :
Βλ. Ερώτηµα 5ο
Ερώτηµα 75ο :
Στο Κλειστό Γυµναστήριο περιγράφεται η χρήση του ως γηπέδου χειροσφαίρισης, δυνατότητα που εκτοξεύει
το εµβαδόν του, καθότι ένα τέτοιο γήπεδο προσεγγίζει τις διαστάσεις των 44x26 m. Επιβεβαιώστε µας οτι
αυτή είναι η πρόθεση του Αγωνοθέτη.
Απάντηση :
Βλ. Ερώτηµα 2ο & 8ο
Ερώτηµα 76ο :
Είναι δυνατό τα δύο υπαίθρια γήπεδα να συµπτυχθούν σε ένα γήπεδο που θα εξυπηρετεί είτε αγώνες
καλαθοσφαίρισης είτε αγώνες πετοσφαίρισης είτε θα διαµορφώνεται σε δύο µικρά γήπεδα για να
εξυπηρετούνται οι ανάγκες του µαθήµατος της γυµναστικής;
Απάντηση :
Υπάρχει ελευθερία στη χωροθέτηση, αρκεί να υπάρχει αιτιολόγηση.
Ερώτηµα 77ο :
Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων η ελάχιστη διάσταση για τις αίθουσες
διδασκαλίας είναι 6,90 µέτρα. Προκύπτει έτσι, για τετράγωνη αίθουσα ακµής 6,90 µέτρα, ελάχιστο εµβαδόν
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47,61 τ.µ. που υπερβαίνει το εµβαδόν των 45 τ.µ. που αναφέρεται στο ενδεικτικό κτιριολογικό. Να θεωρηθεί
ότι στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού οι αίθουσες διδασκαλίας επιτρέπεται να έχουν εσωτερικές
διαστάσεις µικρότερες των 6,90 µέτρων;
Απάντηση :
Βλ. Ερώτηµα 19ο
Ερώτηµα 78ο :
Αναφέρονται στην προκήρυξη κάποιες αίθουσες και κάποιες χρήσεις (λ.χ. αίθουσα µουσικής, σκάµµα
άλµατος σε µήκος κλπ) οι οποίες δεν αναφέρονται στο επισυναπτόµενο κτιριολογικό πρόγραµµα. Τι κάνουµε
σε αυτή την περίπτωση; Τι ακολουθούµε;
Απάντηση :
Βλ. Ερώτηµα 29ο όσον αφορά την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.
Βλ. Προκήρυξη, άρθρο 5 (Ι) Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού:
1) 12θέσιο δηµοτικό σχολείο (Βλ. Κτιριολογικό Πρόγραµµα Ολοήµερου ∆ηµοτικού
Σχολείου/300 Μαθητών)
2) Υπαίθρια Γήπεδα δηλ. καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση (Βλ. Κτιριολογικό Πρόγραµµα
Ολοήµερου ∆ηµοτικού Σχολείου/300 Μαθητών )
3) Σκάµµα άλµατος µήκους (Βλ. προδιαγραφές Γ.Γ.Α.)
4) Κλειστό γυµναστήριο αθλοπαιδιών µε χρήσεις αγωνιστικών χώρων για καλαθοσφαίριση,
πετοσφαίριση, χειροσφαίριση και ρυθµική γυµναστική (Βλ. «ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ της Γ.Γ.Α.)

Συκιές, 25-08-2014
Οι Συντάξαντες
Συκιές, 25-08-2014
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η Προϊστάµενη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Νεάπολης Συκεών
Φεδώρα Κανελλή
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Ιωάννης Τσοχατζόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

Γαλανάκη Τριανταφυλλιά
Πολιτικός Μηχανικός
Ο ANTI∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΖΩΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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