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ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
Οδός   Αχαρνών    417 & Κοκκινάκη                                                                        ΑΔΑ: Ω4ΔΠ46ΨΖΣΠ-ΔΙ4 

Τ.Κ  111.43 – Αθήνα   ΑΦΜ:090044306                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΚΠΑΙΔ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ  &  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                      
ΤΜΗΜΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ                                                                         
Τηλέφωνο: 2131314679 - fax:  2131314678                                                                  Αθήνα   02 - 10 - 2015  

Αριθ. Πρωτ.: 607.5/ 536 / 246 / 45532                     

                                                                                                     ΠΡΟΣ : Δ.Δ.Ο.Υ   
                                                                                                                                         (υπόψιν    Λογιστηρίου )          
                                                                                                        

 ΘΕΜΑ:  Έγκριση δαπάνης έως του ποσού των 6.000  Ευρώ  πλέον ΦΠΑ  για εργασίες  ανασύστασης του 

φακέλου της υπ’ αριθμόν 185/26.03.1973 οικοδομικής άδειας που αφορά τα κτίρια του συγκροτήματος της 

Φ.Ε. Ιωαννίνων.    
  

ΣΧΕΤΙΚΑ :   α.  Η αναγκαιότητα  ανασύστασης του φακέλου οικοδομικής άδειας με αριθμό 185/ 1973 στην συνέχεια του με  

                               αρ. πρωτ. 44866/4233/ 2.7.2015 Δήμου Ιωαννιτών / Τμήμα εκδος. Οικοδ. Αδειών                                   

                          β.  Η ενημέρωση του  Διευθ. Συμβούλου  από τις  Τ.Υ για την αναγκαιότητα  εκτέλεσης  όλων των εν θέματι  

                               ενεργειών  αναγκαίων για την διαδικαστική τακτοποίηση του κτιριακού συγκροτήματος. 

                          γ.  Η  ανάγκη έκδοσης  αδείας  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  για το εστιατόρειο – μαγειρείο της  Φ.Ε.Ι   

                          δ.  Ο  Ν.4178/2013 & λοιπή σχετική Νομοθεσία    

                          ε.  Το έντυπο της με αριθμό 185/73 Οικοδομικής Αδείας  Πολεοδομίας  Ιωαννίνων  

                          ζ.  Αρ. Απόφ. 2995/130/ 13.03.2015 Δ.Σ/ ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

                          η.  Αρ. Απόφ. 3397/147/ 29-07-2015 Δ.Σ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ    

                         

Στην   συνέχεια  των   ανωτέρω  σχετικών και ειδικότερα του (α) , προκειμένου να ολοκληρωθούν 

οι  διαδικασίες για την ανασύσταση του φακέλου της 185/26.03.1973 οικοδομικής άδειας που αφορά το 

κτιριακό συγκρότημα της Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4178/2013, 

προκειμένου στην συνέχεια.    

Ήτοι  αναλυτικά στις ζητούμενες εργασίες περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 

1. Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος βάση των ισχυουσών προδιαγραφών και πιο συγκεκριμένα:  

1.1 Αποτύπωση με χρήση γεωδαιτικού σταθμού και GPS διπλής συχνότητας με εξάρτηση στο 

κρατικό σύστημα συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α ’87. 

1.2 Εφαρμογή διανομής αγροκτήματος Σταυρακίου έτους 1929 και οριοθέτηση του εθνικού 

ρέματος(Μνημείο -Ντάπια). 

1.3 Σύνταξη ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

ΥΠΕΚΑ. 

1.4 Σύνταξη ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ για διόρθωση των γεωτεμαχίων στο Εθνικό Κτηματολόγιο, 

εφόσον χρειαστεί. 

2. Σύνταξη ολοκληρωμένων Αρχιτεκτονικών σχεδίων βάση των ισχυουσών προδιαγραφών και πιο 

συγκεκριμένα: 

2.1 Σύνταξη ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ που θα περιλαμβάνει αναλυτικούς υπολογισμούς 

όλων των κτιρίων και τις στάθμες των ορόφων, σύμφωνα με τους κανονισμούς που ίσχυαν κατά 

τον χρόνο έκδοσης της ανωτέρω οικοδομικής αδείας. 

2.2 Σύνταξη αναλυτικών σχεδίων ΚΑΤΟΨΕΩΝ όλων των ορόφων, όλων των κτιρίων. 

2.3 Σύνταξη αναλυτικών σχεδίων ΤΟΜΩΝ όλων των κτιρίων. 

2.4 Σύνταξη αναλυτικών σχεδίων ΟΨΕΩΝ όλων των κτιρίων. 

2.5 Τρισδιάστατη απεικόνιση των κτιρίων του συγκροτήματος. 

2.6 Σύνταξη και όποιων επιπλέον απαιτούμενων σχεδίων, τεχνικών εκθέσεων, υπομνημάτων κλπ.  

από την αρμόδια Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών πέρα των ανωτέρω , 

ΑΔΑ: Ω4ΔΠ46ΨΖΣΠ-ΔΙ4



2 

 

καθώς και όλων των απαραιτήτων εγγράφων για την πληρότητα του φακέλου με υποχρεωτική την 

συνδρομή των αρμοδίων υπηρεσιών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για όσα απαιτούμενα αφορούν τον ιδιοκτήτη. 

3. Διεκπεραίωση της υπόθεσης στην Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών που 

αφορά ακόμα και τις όποιες τυχόν τροποποιήσεις ή διορθώσεις επί των σχεδίων υποδειχθούν από την 

υπηρεσία.  

4. Στο ανωτέρω ποσόν δεν συμπερ/νται τα οποιαδήποτε παράβολα, φορολογικά , κρατήσεις κλπ. έξοδα 

που αφορούν τον κύριο του έργου.  

5.  Για την υλοποίηση και ανάθεση των  ανωτέρω εργασιών εγκρίνεται  δαπάνη  έως του ποσού των 6.000  

Ευρώ  πλέον  ΦΠΑ . Με την ολοκλήρωση  των ανωτέρω  απαιτουμένων  θα παραδοθούν  στην  ΔΕΜ & 

Τ.Υ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Τμήμα Μελετών – Κατασκευών  σε  έντυπη πλήρη σειρά εγκεκριμένων σχεδίων    &  

Ηλεκτρονική επεξεργάσιμη Μορφή  πλήρη σειρά σχεδίων  σε κλίμακα  σύμφωνα με τις ανάγκες της Τ.Υ.  

Τα  ανωτέρω θα χρησιμοποιηθούν και για την περαιτέρω διαδικασία έκδοσης αδείας υγειονομικού 

ενδιαφέροντος για το εστιατόριο- μαγειρείο της Φ.Ε . 

2. Η  Δ.Ε.Μ & Τ.Υ να μεριμνήσει για την ταχεία περαιτέρω διαδικασία  και την υπογραφή  σχετικής  

Σύμβασης  με  ανάδοχο τεχνικό γραφείο που πληροί τις προϋποθέσεις των Γενικών Όρων -Τεχνικής 

Περιγραφής συνταχθέντων από την Τ.Υ .  

3. Για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των  ανωτέρω εργασιών , την όποια παροχή  

διευκρινίσεων, στοιχείων  κλπ.  ορίζεται  υπεύθυνος  ο  κος  Παναγ. Αλεξανδρής  Π.Μ   προϊστάμενος 

τμήματος μελετών – κατασκευών της  Τ.Υ, συνεπικουρούμενος από κα  Ελένη  Καραγκούνη  Π.Μ/Τ.Ε .   

Για την διαδικασία  & παραλαβή των ανωτέρω ορίζεται επιτροπή αποτελούμενη  από  κο  Κων/νο  

Παπάντο Π.Μ ως πρόεδρο  και μέλη τους κ.κ  Εμμαν.  Βαϊρακτάρη Π.Μ  &  Άννα  Αρβανιτάκη Μ.Μ/Τ.Ε     

4.  Η δαπάνη θα βαρύνει  τα τακτικά έσοδα  του  ΙΝΕΔΙΒΙΜ / Κωδ.  6207 . 

Κατά  τα  λοιπά  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διαδικασίες .  
 

 

 Η  Διευθύντρια  Εκπ. Μερ. & Τ.Υ                                                            Ο   Διευθύνων    Σύμβουλος  

        

        Πέρσα     Καρβέλη                                                                                Παναγιώτης    Μανούρης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Κοινοποίηση: α. ΔΕΜ & Τ.Υ   β. ΦΕΙ  γ. κο  Παναγιώτη  Αλεξανδρή  Π.Μ  δ. κα Ελένη  Καραγκούνη ΠΜ/Τ.Ε    

ε.  Μέλη  Επιτροπής   

 

 

 

                Για   την   ακρίβεια 

 Η  Προϊσταμένη  Κεντρικής    Γραμματείας 

          

           Θεούλα     Τσιάτσου        
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