Διευκρινίσεις επί των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ», στις θεματικές «ΔΡΟΜΟΣ» Αρ. Γεν.Πρωτ. 1026/ΕΥΥΑΠ 1005/30.03.2018
Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. (ΑΔΑ: 7835ΟΡΙΝ-7Σ1), «ΚΤΙΡΙΟ» Αρ. Γεν.Πρωτ. 1027/ΕΥΥΑΠ 1006/30.03.2018 Ε.Α.Τ.Α.
Α.Ε.(ΑΔΑ: ΩΑΔΠΟΡΙΝ-ΧΤΩ),

και «ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ» Αρ. Γεν.Πρωτ. 1025/ΕΥΥΑΠ 1004/30.03.2018 Ε.Α.Τ.Α.

Α.Ε.(ΑΔΑ: 78Η1ΟΡΙΝ-ΓΚΙ), του προγράμματος ΠΟΛΗ² του δήμου Αθηναίων.

Διευκρινίσεις
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Είμαι δημότης του δήμου Αθηναίων αλλά ανήκω φορολογικά σε ΔΟΥ εκτός Αθηνών. Πήρα από τα ΚΕΠ
πιστοποιητικό γέννησης το οποίο επιβεβαιώνει πως είμαι δημότης Αθηναίων. Αυτό αρκεί ως
πιστοποιητικό ότι είμαι δημότης Αθηναίων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1
Ναι, επαρκεί.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 (συγκεκριμένη για την πρόσκληση ενδιαφέροντος για το θεματικό άξονα ΚΤΙΡΙΟ)
2.1Για να ενταχθεί πολυκατοικία στο πρόγραμμα χρειάζεται συναίνεση ιδιοκτητών; Αν ναι αρκεί
το 50,1% +;
2.2 Αν είναι όλοι φυσικά πρόσωπα χρειάζεται να συσταθεί κάποια ομάδα με νομική μορφή; Ή μπορούν
ως άτυπη ομάδα συγκατοίκων στην ίδια πολυκατοικία να αιτηθούν;
2.3 Είναι επιλέξιμες και οι δαπάνες έκδοσης αδειών στην πολεοδομία (στις περιπτώσεις
πέργκολας);
2.4 Δαπάνες ΙΚΑ των εργαζομένων που θα αναλάβουν τις παρεμβάσεις είναι επιλέξιμες;
2.5 Διαμένων σε γειτνιάζουσα πολυκατοικία πολίτης μπορεί να συμμετέχει στην ομάδα; Με δεδομένο
ότι οι εργασίες θα γίνουν σε άλλη πολυκατοικία και όχι στην δικιά του;
2.6 Συστήματα αυτόματου ποτίσματος είναι επιλέξιμα;
2.7 ‘Όταν αναφέρετε κουζίνα στον κοινόχρηστο χώρο είναι επιλέξιμο το να δημιουργηθεί κάποιο
μπάρμπεκιου μαζί με ξυλόφουρνο;
2.8 Η χρηματοδότηση είναι 100% αν είναι μέχρι 6.000 ευρώ; Η’ υπάρχει και κάποια ίδια συμμετοχή;
Αν ναι, η ροή της χρηματοδότησης σε περίπτωση που καλυφθεί από ίδιους πόρους των ιδιοκτητών
επιστρέφεται στους ίδιους; Ακόμα, είναι αποδεκτό ο εργολήπτης ο οποίος θα συμφωνήσει να κάνει
τις εργασίες να πληρωθεί κατ' ευθείαν από την Ε.Α.Τ.Α. με βάση τη ροή που αναφέρετε στην
προκήρυξη;
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2
2.1 Ναι, χρειάζεται συναίνεση, η οποία συνίσταται στη λήψη σχετικής απόφασης της γενικής
συνέλευσης των συνοίκων, την οποία δεν είναι απαραίτητο να την προσκομίσετε όταν καταθέτετε
την αίτησή σας αλλά αφού επιλεγεί η πρότασή σας. Εξαρτάται από τον τρόπο που λαμβάνονται οι
αποφάσεις στη συγκεκριμένη πολυκατοικία, ο οποίος

κατά κανόνα καθορίζεται από το καταστατικό

της.
2.2 Μπορείτε και ως άτυπη ομάδα να αιτηθείτε. Θα δείτε ότι στο έντυπο της αίτησης ζητούνται
διαφορετικά στοιχεία.
2.3 Ναι,

είναι επιλέξιμες και οι δαπάνες έκδοσης αδειών στην πολεοδομία (στις περιπτώσεις

πέργκολας).
2.4 Θα συμπεριλαμβάνονται στο κόστος της συγκεκριμένης εργασίας.
2.5 Μπορεί να είναι μέλος ομάδας κάποιος που δεν είναι στην πολυκατοικία και είναι γείτονας.
Μπορεί, για παράδειγμα, να συμμετάσχει στην κατασκευή ή να είναι ο ειδικός εμπειρογνώμονας που
θα χρειαστείτε για να σχεδιάσει μαζί σας την πρόταση (π.χ. γεωπόνος, αρχιτέκτονας).
2.6 Τα συστήματα αυτόματου ποτίσματος είναι επιλέξιμα.
2.7 Είναι προτιμότερες ελαφριές κατασκευές και άρα κινητά στοιχεία μπάρμπεκιου.
2.8 Δεν υπάρχει ίδια συμμετοχή. εκτός αν το προτεινόμενο κόστος ξεπερνάει κατά πολύ τις 6.000
ευρώ + ΦΠΑ. Η ροή της χρηματοδότησης επιστρέφεται στους ίδιους. Σε τέτοια περίπτωση ο εργολήπτης
θα αναλάβει τον ρόλο του υπεύθυνου υλοποίησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 (συγκεκριμένη για την πρόσκληση ενδιαφέροντος για το θεματικό άξονα ΚΤΙΡΙΟ)
Ενδιαφερόμαστε ως σύνολο κατοίκων και επαγγελματιών ενός κτιρίου να φροντίσουμε την πρόσοψη
του κτιρίου μας. Σκεφτόμαστε να εκμεταλλευτούμε τις έως σήμερα κενές ζαρντινιέρες στην πρόσοψη
του κτιρίου και να τις κάνουμε πράσινες με αναρριχώμενα φυτά και θάμνους, τα οποία θα
φροντίζουμε στο εξής. Ταυτόχρονα, μία εργασία που θα θέλαμε να κάνουμε αλλά δυστυχώς δεν
μπορούμε οι ίδιοι - καθότι απαιτεί εξειδικευμένο συνεργείο - είναι ο καθαρισμός και προστασία
από tags στις κολώνες του ισογείου, εργασία που θα αναδείξει και τα φυτά και την

μελλοντική

πιο πράσινη πρόσοψη του κτιρίου.
Μπορεί να συμπεριληφθεί και να καλυφθεί από το πρόγραμμα εξειδικευμένο συνεργείο ιδιώτη, που
θα καθαρίσει και καλύψει με προστατευτικό τις κολώνες στο ύψος του ισογείου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3
Αναγνωρίζουμε ότι βαφές και συντηρήσεις στους χώρους των φυτεύσεων μπορούν να γίνουν
συμπληρωματικά της παρέμβασης έτσι ώστε να μη γίνονται φυτεύσεις σε σαθρά υπόβαθρα (στη
συγκεκριμένη περίπτωση στην ίδια την όψη).

Σχετικά με την ερώτησή σας, θα μπορούσε να είναι

επιλέξιμη δαπάνη ο καθαρισμός και η προστασία από tags. Θα πρέπει ωστόσο να τεκμηριωθεί στην
αίτησή σας η ανάγκη για αυτή την εργασία στο χώρο, όπου θέλετε να παρέμβετε, και να μην
ξεπερνάει το 20% του προϋπολογισμού.

2

ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Είδα ότι ο χρόνος υλοποίησης του έργου έχει οριστεί στους 2 μήνες αλλά δεν γράφει το πότε. Θα
μπορούσε να ξεκινήσει την 1η Σεπτέμβρη και να έχει υλοποιηθεί μέχρι τις 1η Νοέμβρη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4
Η περίοδος έναρξης της υλοποίησης της παρέμβασης θα εξεταστεί ανά περίπτωση εφόσον επιλεγεί η
πρότασή σας. Ιδανικά θα θέλαμε η περίοδος υλοποίησης να είναι άμεσα μετά την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων, αλλά θα εξαρτηθεί συνολικά από τις προτάσεις και το χρόνο που απαιτείται για
την υλοποίησή τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Είμαστε μια παρέα από γονείς και θα θέλαμε να μάθουμε εάν μπορεί να συμπεριληφθεί στη δράση
"Παρεμβάσεις στην Πόλη" η παιδική χαρά της γειτονιάς μας στην πλατεία Χ. Πάνω απ' όλα χρειάζεται
σκίαση ενώ θα ήταν πολύ καλό να επιδιορθωθεί το δάπεδο!
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5
Δυστυχώς οι επίσημες χωρομετρημένες παιδικές χαρές δεν εμπίπτουν στο πρόγραμμα γιατί
εντάσσονται στο πρόγραμμα ανάπτυξης παιδικών χαρών του ΟΠΑΝΔΑ. Οι παιδικές χαρές έχουν ειδικές
διαδικασίες αδειοδότησης και προδιαγραφών. Το ΠΟΛΗ2 εντάσσει ήπιες παρεμβάσεις (όχι αλλαγές
δαπέδου κ.τ.λ.) που δεν χρειάζονται άδειες πολεοδομικές. Στο πρόγραμμα όμως εντάσσονται αστικά
παιχνίδια που μπορούν να τοποθετηθούν σε κοινοχρήστους χώρους της γειτονιάς.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Η πρότασή μου είναι φωτισμός ανάδειξης του γλυπτού Χ απέναντι από το Χ.

Έχω κάνει μία μελέτη

φωτισμού που φυσικά περιλαμβάνει όλο το δημόσιο χώρο που αφορά το γλυπτό και συνδέει το Χ με
το Χ κ θέλω να ρωτήσω αν εντάσσεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6
Οι προτάσεις που είναι επιλέξιμες πρέπει να έχουν ένα έντονο στοιχείο κοινωνικής ενεργοποίησης
και να αφορούν σε μια γειτονιά, ένα δρόμο ή ένα κτίριο (για τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος που
έχουν ανακοινωθεί ακόμα). Δεν είναι σαφές από το ερώτημα αν ισχύει αυτό στην περίπτωση της
πρότασης που επεξεργάζεστε.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Είμαστε κάτοικοι που θέλουμε να προτείνουμε κάποιες παρεμβάσεις στη γειτονιά μας π.χ. παγκάκια,
φωτισμοί, σηματοδότηση σε διασταυρώσεις κ.α.
Χρειάζεται να έχουμε ένα σχέδιο? Δεν είμαστε επαγγελματίες διαμόρφωσης χωρών. Μπορούμε να το
αναπτύξουμε στο εργαστήριο?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7
Δεν χρειάζεται να είσαστε επαγγελματίες διαμόρφωσης χώρων, ωστόσο θα πρέπει να έχετε επιλέξει
συγκεκριμένο σημείο παρέμβασης,

ώστε να

σας βοηθήσουν στο εργαστήριο οι επιμελητές να

εξελίξετε την ιδέα σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Είμαστε μια ομάδα του συλλόγου Χ και θα υποβάλουμε μια αίτηση για την αναβάθμιση του πάρκου
Χ, η οποία θα περιλαμβάνει προσθήκη νέων χρήσεων άρα και εξοπλισμού που θα αγοραστεί από
κατασκευαστικές επιχειρήσεις (π.χ. τραπέζι για πινγκ-πονγκ). Το βασικό μας ερώτημα -για την
ώρα- είναι πως εννοείτε ότι τα τιμολόγια πρέπει να είναι προεξοφλημένα- (επί πιστώσει;), αλλιώς
θα βάλουμε εμείς τα χρήματα;
Οι προμηθευτές για να εκδώσουν επί πιστώσει τα τιμολόγια θα πρέπει να ξέρουν πόσο χρόνο
υπολογίζετε ότι θα χρειαστεί για την εξόφληση, που υποθέτω θα γίνεται σταδιακά με κάθε
παραλαβή.
Το ίδιο ισχύει και για τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις που θα εργαστούν με συνεργεία τους
(π.χ. ειδικό δάπεδο για παιχνίδι)
Υποθέτω επίσης η ΕΑΤΑ θα εκδώσει κάποιου τύπου διευκρίνιση εγγύησης για την αποπληρωμή. επίσης,
αν χρειαστεί να κατατεθεί προκαταβολή, τι τύπου χειρισμός θα γίνει;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8
Τα θέματα των πληρωμών διαφοροποιούνται ανάλογα με το σχήμα που καταθέτει την πρόταση.
Αν στην ομάδα υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος με συναφές αντικείμενο ως προς την πρόσκληση
ενδιαφέροντος, η ΕΑΤΑ θα συμβληθεί απευθείας μαζί του και αυτός θα έχει δικαίωμα να εισπράξει
το ποσό της χρηματοδότησης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3.10 της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Αν όχι, η ομάδα δεν θα λαμβάνει χρήματα από την Ε.Α.Τ.Α., αλλά η Ε.Α.Τ.Α. θα αποπληρώνει το
κόστος της παρέμβασης βάσει των παραστατικών και των παραδοτέων που θα προσκομίζει η ομάδα
μέσω του Υπεύθυνου Υλοποίησης που θα έχει οριστεί.
Στη δεύτερη περίπτωση ισχύουν δυο προϋποθέσεις:
- Αν το ποσό είναι κάτω από 1.000 ευρώ, θα πρέπει να ενημερώσετε την ΕΑΤΑ και τον αρμόδιο που
θα σας υποδειχθεί για τον προμηθευτή/ κατασκευαστή που έχετε επιλέξει, καθώς και για το ακριβές
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ποσό των υλικών/ υπηρεσιών που θα παραλάβετε από αυτούς ώστε

η Ε.Α.Τ.Α. να έρθει σε επαφή

μαζί τους για να αποπληρώσει το τιμολόγιο και να μπορείτε να παραλάβετε τα υλικά/ υπηρεσίες.
- Αν το πόσο είναι πάνω από 1.000 ευρώ, θα πρέπει να συμβληθεί η ΕΑΤΑ με τον αντίστοιχο
προμηθευτή/ παροχή υπηρεσιών που θα μας υποδείξετε.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Αν εξασφαλίσουμε συγχρηματοδότηση από ιδιώτη χορηγό (το οποίο αναζητούμε) υποθέτω θα είναι για
χωριστά πεδία ώστε να μην εμπλέκονται τα έργα, ή όχι;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9
Θα πρέπει να το αναφέρετε στην αίτησή σας και ιδανικά, όπως αναφέρετε και εσείς, να είναι για
άλλα κέντρα κόστους από αυτά που αιτείστε στο πλαίσιο του

προγράμματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10
Προβλέπεται κάποιο ποσοστό για μελέτη και επίβλεψη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 10
Το ποσοστό για μελέτη και επίβλεψη θα πρέπει να ενσωματωθεί στο κόστος κατασκευής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11
Επικοινωνώ μαζί σας εκ' μέρους της Χ, η οποία επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση για το πρόγραμμα
ΠΟΛΗ2. Στο πεδίο Α έχουμε συμπληρώσει το όνομα της εταιρίας, το βιογραφικό του/της υπεύθυνου
υλοποίησης και το προφίλ της εταιρίας. Πρέπει να συμπληρώσουμε και τα μέλη της ομάδας του Χ;
Τα μέλη αυτά πρέπει να είναι δημότες Αθηναίων ή αυτό αφορά ΜΟΝΟ άτυπες ομάδες πολιτών;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 11
Από τη στιγμή που είστε οργανωμένη ομάδα, συμπληρώνετε το Πεδίο Α και θα πρέπει, πέρα από τα
στοιχεία του/της Υπεύθυνου Υλοποίησης να συμπεριλάβετε τα στοιχειά και βιογραφικά άλλων 4
μελών της ομάδας, που θα μπορούν να είναι είτε από την ίδια την ΑΜΚΕ είτε φυσικά πρόσωπα,
κάτοικοι της γειτονιάς

κτλ ή και κάποιο άλλο νομικό πρόσωπο.

Τουλάχιστον 4 από τα 5 μέλη της ομάδας που υποβάλλει την πρόταση θα πρέπει να τεκμηριώσουν ότι
είναι κάτοικοι ή δημότες του δήμου Αθηναίων, προσκομίζοντας δικαιολογητικά όπως λογαριασμοί
ΔΕΚΟ ή έναρξη επαγγέλματος ή έγγραφο από το δημοτολόγιο δήμου Αθηναίων.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 12 (συγκεκριμένη για το θεματικό άξονα ΚΤΙΡΙΟ)
Στο Γ2 για την αναλυτική περιγραφή της πρότασης ζητάτε

χωροταξική περιγραφή και πορεία

εξέλιξης του τι ελπίζουμε να κάνουμε; Είναι δηλαδή πρακτικός ο τρόπος που θα θέλατε να
συμπληρωθεί;
Για παράδειγμα,

στο χώρο που διαλέξαμε θα τοποθετήσουμε σε συγκεκριμένη διάταξη Χ γλάστρες

με φυτεύσεις και οι κάτοικοι της γειτονιάς θα μπορούν να έρχονται και να ασχολούνται με τα
φυτά με τον τάδε τρόπο. Η’ σας ενδιαφέρει μια πιο γενική προσέγγιση, για παράδειγμα στον
επιλεγμένο χώρο θα κάνουμε φυτεύσεις και η γειτονιά θα μπορεί να συμμετάσχει μέσω προγραμμάτων/
εργαστηρίων/ συγκεντρώσεων για διάφορα πράσινα θέματα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 12
Σχετικά με τις απορίες σας για την συμπλήρωση του Γ2 και την περιγραφή της πρότασης,
διευκρινίζουμε ότι αφορά στην περιγραφή της ιδέας, της ανάγκης των ανθρώπων και χρηστών και
τη σημασία της. Μπορείτε να αναφέρετε και τον τρόπο ενεργοποίησης

παρέμβασης, π.χ. μέσω της

διοργάνωσης εργαστηρίων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13 (συγκεκριμένη για το θεματικό άξονα ΚΤΙΡΙΟ)
Στο Γ6 για την βιοκλιματική αναβάθμιση του κτιρίου: Αν το επιλεγμένο κτίριο δεν κατοικείται
και συγκεκριμένα είναι κλειστό καιρό, τι βιοκλιματική αναβάθμιση θα έχει; Μπορεί να μην
συμπληρωθεί το συγκεκριμένο υπό-ερώτημα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 13
Όσον αφορά το Γ6, η βιοκλιματική αναβάθμιση δεν έχει να κάνει με το αν κατοικείται ένα κτίριο
ή όχι. ‘Έχει να κάνει με την ανάγκη πράσινου στην περιοχή, τη δημιουργία και τη

βοήθεια

μικροκλίματος, το πράσινο ως εργαλείο συνοχής (με τη δημιουργία π.χ. λαχανόκηπων κ.τ.λ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14 (συγκεκριμένη για το θεματικό άξονα ΚΤΙΡΙΟ)
Στο ΠΕΔΙΟ Ζ για τα βασικά υλικά: έστω ότι κάνω ξύλινες γλάστρες, άρα βασικό υλικό το ξύλο.
προτιμάτε να συμπληρωθεί

ως α) ξυλεία πεύκης 2x5inch, 10x 7,5 €= 75€ ή β) ξυλεία: 75€;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 14
Σχετικά με τον προϋπολογισμό δεν απαιτούνται τόσες πολλές λεπτομέρειες αλλά ενδεικτικά τα
κόστη υλικών

και η περιγραφή τους χωρίς επιμέρους μετρήσεις.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 15
Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να στείλω ηλεκτρονικά την αίτηση μου κάπου διότι δεν έχω χρόνο να
περάσω από τα γραφεία.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 15
Δεν μπορείτε να την καταθέσετε ηλεκτρονικά αλλά μπορείτε να τη στείλετε με εταιρεία αποστολής
μέχρι τις 25 Μαΐου στα γραφεία της ΕΑΤΑ- Ξενοφώντος 7, 105 57, Αθήνα, Ελλάδα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16
Είμαι

καλλιτέχνης και ειδικεύομαι

την δράση

στην τεχνική shadow art, πρόσφατα είδα στο internet

για

ΠΟΛΗ² και πιστεύω θα μπορούσα να συμμετάσχω, αλλά έχω κάποιες απορίες:

1. Η ομάδα πρέπει να απαρτίζεται από 5 άτομα ή θα μπορούσα να εκτελέσω το έργο μόνος μου;
2. Το κτίριο πρέπει να είναι Δημόσιο;
3. Έχω δικαίωμα να κάνω αίτηση μόνο για μια κατηγορία ή μπορώ να κάνω αίτηση και στις τρεις
κατηγορίες

(ΓΕΙΤΟΝΙΑ – ΔΡΟΜΟΣ - ΚΤΙΡΙΟ);

Σας ευχαριστώ πολύ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 16
Σχετικά με τις ερωτήσεις σας:
1 . Θα πρέπει να είστε μια ομάδα με νομική υπόσταση (π.χ. εταιρεία, σύλλογος, ΜΚΟ, ΑΜΚΕ) ή
ομάδα που να έχει ορίσει Υπεύθυνο υλοποίησης ελεύθερο επαγγελματία με συναφή επαγγελματική
δραστηριότητα ή μια άτυπη ομάδα.
2. Το κτίριο

δεν είναι απαραίτητο να είναι δημόσιο ή ιδιωτικό αλλά να είναι εντός του δήμου

Αθηναίων. Περαιτέρω, απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης του κτιρίου που να εγκρίνει την
παρέμβαση, αν είναι ιδιωτικό, ή άδεια της αρμόδιας αρχής, αν είναι δημόσιο.
3. Η ίδια ακριβώς ομάδα μπορεί να κάνει αίτηση μόνο σε μια κατηγορία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17 (συγκεκριμένη για το θεματικό άξονα ΚΤΙΡΙΟ)
Θα ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά τη θεματική ΚΤΙΡΙΟ αν απαιτείται για την αίτηση

γραπτό

συμφωνητικό των ιδιοκτήτων όσον αφορά στον κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 17
Είναι απαραίτητο να υπάρχει το πρακτικό της γενικής συνέλευσης του κτιρίου, το οποίο να
εγκρίνει την δράση.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 18
Θα ήθελα να μας ενημερώσετε αν στα αντικείμενα του προγράμματος υπάρχει δυνατότητα να ενταχθούν
μικρές παρεμβάσεις που αφορούν σχολικές μονάδες (π.χ. αντικατάσταση δαπέδου αθλοπαιδιών,
τοποθέτηση σκιάστρου ) έργα μικρού αναλογικά κόστους, ζωτικά όμως για την εύρυθμη και ασφαλή
διεξαγωγή των σχολικών δραστηριοτήτων.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 18
Βεβαίως
προτάσεις

και μπορούν να κάνουν τα σχολεία αίτηση και σε συνεργασία με συλλόγους, αλλά οι
θα πρέπει να εντάσσονται στους τρεις παρακάτω άξονες:

Aστικός εξοπλισμός και παιχνίδια
Πράσινες παρεμβάσεις
Σήμανση/ Φωτισμός
Οι προτάσεις θα πρέπει να δώσουν

μια δημιουργική λύση στις ανάγκες του σχολείου.

Στις συγκεκριμένες προτάσεις δεν εντάσσονται βασικές εργασίες για την αναβάθμιση του σχολείου
που χρειάζονται άδεια από την

πολεοδομία και το Δήμο (όπως πχ. αλλαγές δαπέδου, βαφή όψεων

τοίχου, γενικές ανακαινίσεις πάντως τύπου). Προτείνουμε, να δώσετε ευρηματικές λύσεις
δημιουργώντας αντικείμενα με την βοήθεια των μαθητών έτσι ώστε να δημιουργηθεί περιβάλλον
συνεργασίας δημιουργίας και εκπαίδευσης για τον κοινόχρηστο χώρο.
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