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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η  28/05/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.121

Πρακτικό της με αριθμό 19ης/28.05.2015,  συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, της 28ης του μηνός ΜΑΙΟΥ του έτους 
2015.   

Στην  Καισαριανή  σήμερα, 28/05/2015, ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  19.00 μ.μ ,
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δημόσια 
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα οδός Βρυούλων και Κλαζομενών , 
ύστερα από την με αριθμό πρωτ.5574 /25.05.2015, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι τέσσερα (24) μέλη 
και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι                                        Δημοτικοί Σύμβουλοι
                                                                                                               

   Κατημερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος Δ.Σ.  
      
  1. Πολυχρονάκης Συμεών 1.Αξιώτης Χρήστος
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2.Γαβρίλης  Γεώργιος
  3. Περρής Ιωάννης 3.Βούρλος Δημήτρης
  4. Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος
  5. Καραβασίλης Εμμανουήλ
  6. Χριστοφής Μιχαήλ 
  7. Χατζηδημητράκης   Αργύριος
  8. Κολοβού Κων/να
  9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ
10. Παπαγιάννης Ιωάννης
11. Βεχλίδη Μαρία
12. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος
13. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  
14. Βασιλάκη Αικατερίνη
15. Κοντόσταυλος Γεώργιος
16. Κατσαρέλης Νικόδημος
17. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος



18. Καμπάκας Αντώνης
19. Λυκούδης Αλεβίζος
20. Βοσκόπουλος Χρήστος
21. Αντωνόπουλος Δημήτρης
22. Ιωαννίδης Θεόδωρος
23. Μαζαράκη Έλλη
24. 
25. 
26. 
       
  
   Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  Δήμαρχος κ.   Σταμέλος Ηλίας   
και η δημοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών
της συνεδρίασης.

  ΘΕΜΑ : Για τη διακοπή λειτουργίας του  Λαχανόκηπου στο Σκοπευτήριο 
Καισαριανής και τη διαμόρφωση του χώρου μετά την απομάκρυνση του .   

Ο κ.  Πρόεδρος ο  οποίος  εισηγείται  το  πιο  πάνω θέμα της   ημερήσιας
διάταξης θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση
του  Αντιδημάρχου  τεχνικών  υπηρεσιών  και  περιβάλλοντος   κ.  Περρή
Ιωάννη η   οποία έχει ως εξής:   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                               ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ    25/05/2015
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                       ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 5563
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                       
Δ/νση: Κλαζομενών & Βρυούλων
Ταχ. Κωδ. : 161-22
Τηλ. : 213-2010798

Θέμα:  Για  τη  διακοπή  της  λειτουργίας  του  Λαχανόκηπου  στο
Σκοπευτήριο  Καισαριανής και τη διαμόρφωση του χώρου μετά
την απομάκρυνσή του.

     Στην Απόφαση αριθμ. 71 του Δημοτικού Συμβουλίου, που αναφέρεται σε
συνεδρίαση  του  στις  9-4-2012,  γίνεται  αποδεκτή  κατά  πλειοψηφία η
συμμετοχή  του  Δήμου  Καισαριανής  στο  Εταιρικό  Κοινωνικό  Σχήμα  για  την
υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης με τίτλο «Κοινωνικές Δομές στους Δήμους
Ζωγράφου και Καισαριανής:  Πολυδύναμο σχέδιο κοινωνικών δράσεων
αντιμετώπισης της φτώχειας».

Στην απόφαση μειοψήφησαν οι Δημοτικοι Συμβούλοι: κ. Σταμέλος Ηλίας,
Κατημερτζής  Γεώργιος,  Πολυχρονάκης  Συμεών,  Κουντούρη  Γαρυφαλλιά,



Τζόκας  Σπύρος,  Παπαδέλης  Δημήτριος,  Κατσαρέλης  Νικόδημος,  Φιλίππου
Γεωργία  οι  οποίοι  ψήφισαν  ΚΑΤΑ  και  οι  κ.  Ζαρκαδούλας  Νικόλαος  και
Βοσκόπουλος Χρήστος οι οποίοι δήλωσαν ΠΑΡΩΝ.

Στα  πλαίσια  του  προγράμματος  προβλεπόταν  η  λειτουργία  Δημοτικού
Λαχανόκηπου, ως μια από τις δομές υλοποίησης στο Δήμο Καισαριανής.

Με την Απόφαση αριθμ. 192, (αναφορά σε συνεδρίαση του Δ/Σ στις 22-11-
2012)  παραχωρήθηκε  κατά  πλειοψηφία χώρος  εντός  του  Σκοπευτηρίου
(πάνω  από  τα  σχολεία),  για  τη  διαμόρφωση  και  λειτουργία  του  Δημοτικού
Λαχανόκηπου.  Η  διάρκεια  παραχώρησης  ορίζεται  από  1/12/2012  έως
31/12/2014 οπότε έληγε και το πρόγραμμα. Στην απόφαση εμφανίζεται να
μειοψήφησαν   οι   Δημοτικοί  Συμβούλοι  κ.  Σταμέλος  Ηλίας,  Κατημερτζής
Γεώργιος,  Πολυχρονάκης  Συμεών,  Κουντούρη  Τριανταφυλλιά  οι  οποίοι
ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

Για  τη  διαδικασία  λήψης  των  παραπάνω  αποφάσεων  υπάρχουν
αρκετά ερωτηματικά. Είναι γεγονός ωστόσο ότι, με σχετική καθυστέρηση σε
σχέση  με  το  υπόλοιπο  πρόγραμμα,  η  δομή  του  Δημοτικού  Λαχανόκηπου
ξεκίνησε να λειτουργεί στο χώρο του Σκοπευτηρίου Καισαριανής.

Η  Σύμπραξη  με  την  «Μη  κερδοσκοπική  Εταιρία»  ΕΠΕΚΑ,  απασχόλησε
έκτοτε με πολλές αφορμές το Δημοτικό Συμβούλιο σε άλλες του συνεδριάσεις
(ενδεικτικά  στις  9-4-2013,  στις  9-5-2013  και  στις  20-3-2014),  όπου
τοποθετήθηκαν οι δημοτικές παρατάξεις. 

Μετά  τη  δημιουργία  του  Λαχανόκηπου  ξεκίνησαν  από  ομάδες
πολιτών παράπονα, διαμαρτυρίες, πολίτες έκαναν μηνύσεις, αφαίρεσαν
την περίφραξη  κλπ.

Στις  12-11-2013,  έκθεση αυτοψίας  της  Δ/ΝΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ &
ΔΟΜΗΣΗΣ,  αναφέρει  στάδιο  εργασιών περατωμένο,  περίφραξη ,  μεταλλικά
υποστυλώματα  πακτωμένα  σε  σκυρόδεμα,  επιχωμάτωση  του  χώρου.
Υποβάλει πρόστιμο ανέγερσης, πρόστιμο διατήρησης.

Στις  4-12-2013,  η  ΕΦΟΡΕΙΑ  ΝΕΩΤΕΡΩΝ  ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, μετά από αίτηση του Δήμου
Καισαριανής  «εγκρίνει  τη  δημιουργία  λαχανόκηπου  προσωρινού
χαρακτήρα στο χώρο του ιστορικού τόπου του Σκοπευτηρίου από το Δήμο
Καισαριανής,  με  την  προϋπόθεση  να  αποκατασταθεί  ο  χώρος  του
λαχανόκηπου  και  να  περιέλθει  στην  προτέρα  του  μορφή  μετά  την
περάτωση  του  Έργου  ΕΣΠΑ  (τέλος  του  2014)...  Το  έγγραφο  αυτό  δεν
αντικαθιστά την απαιτούμενη από το Νόμο οικοδομική άδεια… Σε περίπτωση
που δεν τηρηθεί ο όρος της παρούσας οι εργασίες θα διακόπτονται και οι
υπεύθυνοι θα υφίστανται τις προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις».

Στις 9-12-2013 μετά από αυτοψία της, η  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ υποβάλει  Πρόσκληση  για  κατεδάφιση  –
απομάκρυνση αυθαιρέτων κατασκευών.

Στις  2-6-2014  μετά  από νεότερη  καταγγελία  ότι  ο  Δήμος προχώρησε σε
κατασκευή νέας περίφραξης,  ζητείται  από τη  Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ &



ΔΟΜΗΣΗΣ -Τμήμα έλεγχου κατασκευών,   άμεση διακοπή οικοδομικών
εργασιών. 

Σε  έκτακτη  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  11-6-2014 (Απόφαση
133) αποφάσισε κατά πλειοψηφία να απορρίψει την πρόταση αφαίρεσης της
περίφραξης του Δημοτικού Λαχανόκηπου. ΛΕΥΚΟ ψήφισε ο κ. Βοσκόπουλος.
ΥΠΕΡ της  αφαίρεσης  της  περίφραξης  ψήφισαν  οι  κ.  Χασάπης  Δημήτριος  ,
Παρασκευά Δέσποινα , Τζόκας Σπύρος , Κατσαρέλης Νικόδημος , Φιλλίπου
Γεωργία , Παπαδέλης Δημήτριος , Σταμέλος Ηλίας , Κατημερτζής Γεώργιος ,
Πολυχρονάκης Συμεών , Κουντούρη Τριανταφυλιά. 

Η  "Λαϊκή  Συσπείρωση"  Καισαριανής,  από  την  πρώτη  στιγμή,
διαφώνησε  με  το  χαρακτήρα και  τις  στοχεύσεις  του  προγράμματος  με  τον
ψευδεπίγραφο  τίτλο  «Άμεση  Αντιμετώπιση  της  Φτώχιας».  Σε  όλες  τις
τοποθετήσεις  της  αναδείκνυε  ότι  τα  προγράμματα  αυτά   δεν  στοχεύουν
πραγματικά  στην  αντιμετώπιση  της  φτώχειας.  Ότι  προωθούνται  από  την
κυβέρνηση και την ΕΕ, την ίδια ώρα που αποφασίζονται όλα τα μέτρα που
τσακίζουν τη ζωή της λαϊκής οικογένειας.  Ότι  στοχεύουν στη  διάλυση των
δημόσιων δομών, το άνοιγμα του δρόμου στους ιδιώτες που θα ξεκοκαλίζουν
ποσά  από  την  τσέπη  των  λαών  της  Ελλάδας  και  της  Ευρώπης.
Προειδοποίησε  δημόσια  το  λαό  της  Καισαριανής  ότι  η  σύμπραξη-εμπλοκή
«Μη  Κερδοσκοπικών»  Εταιριών  στις  δημοτικές  δομές,  λειτουργεί  ως
"δούρειος ίππος", είναι μήτρα σκανδάλων.

Ειδικά για τη λειτουργία του Δημοτικού Λαχανόκηπου, διαφώνησε με
την  παραχώρηση  έκτασης  μέσα  στο  ενιαίο  Ιστορικό  χώρο  του
Σκοπευτηρίου Καισαριανής και στην περίφραξή του. 

Τις θέσεις αυτές υποστήριξε με συνέπεια σε όλες τις σχετικές συνεδριάσεις
του  Δ/Σ  της  πόλης,  όπως  φαίνεται  και  στις  τελικές  αποφάσεις,  και  στις
δημόσιες τοποθετήσεις της.

Η "Λαϊκή Συσπείρωση" Καισαριανής  με ανακοίνωση της στις 14-12-2014
ενημέρωσε ότι δεν θα προχωρήσει σε ανανέωση της σύμπραξη του Δήμου
με την εταιρία ΕΠΕΚΑ, που υλοποιούσε το πρόγραμμα, που έληγε στις 19
Δεκεμβρίου 2014.

Σε  κοινή  σύσκεψη  με  τους  καλλιεργητές  του  Λαχανόκηπου  που
πραγματοποιήθηκε την ίδια περίοδο, ενημερώσαμε για το πρόγραμμα και τον
ρόλο  της  εταιρίας  ΕΠΕΚΑ  και  τις  θέσεις  της  Λαϊκής  Συσπείρωσης.
Ξεκαθαρίσαμε ότι δεν στρεφόμαστε κατά των ατόμων  που συμμετείχαν στο
πρόγραμμα και ότι αντιμετωπίζουμε με ευαισθησία την κοινωνική αυτή ομάδα.
Δεχτήκαμε  μέχρι  την  τελική  διευθέτηση  του  ζητήματος,  να  συνεχίσει  να
λειτουργεί ο Λαχανόκηπος υπό την επίβλεψη του Δήμου, επειδή υπήρχαν τα
φυτά που είχαν καλλιεργήσει και δεν είχε ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός για την
μετέπειτα αξιοποίηση του χώρου. Ξεκαθαρίσαμε ωστόσο ότι δεν πρέπει να
υπάρξουν  νέοι  καλλιεργητές  και  νέα  κατανομή  της  έκτασης.  Ταυτόχρονα
ζητήσαμε να έλθουν σε επαφή με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, ώστε
να  καταγραφούν  και  να  εξακριβωθεί  εάν  πληρούν  τις  προϋποθέσεις
(εντοπιότητα,  οικονομική  κατάσταση  κτλ)  για  να  ενταχθούν  στις  δομές
κοινωνικής στήριξης του Δήμου. Οι όροι αυτοί δεν τηρήθηκαν.



Όλο  αυτό  το  διάστημα,  διατηρήσαμε  επαφή  με  τους  καλλιεργητές  στις
συγκεντρώσεις που πραγματοποιούσαν. Κάναμε ξεκάθαρο με κάθε ευκαιρία
ότι  δεν θα συνεχίσει  να λειτουργεί  ο Λαχανόκηπος μέσα στο Σκοπευτήριο.
Έγκαιρα  ενημερώσαμε  να  μην  γίνει  φύτευση  νέων  φυτών  για  τη  θερινή
περίοδο  και  ότι  έχει  σχεδιαστεί  η  διαμόρφωση  του  χώρου,  ώστε  να  είναι
αξιοποιήσιμος και προσβάσιμος από το σύνολο των κατοίκων της πόλης.

Σε  δελτίο  τύπου  στις  24-4-2015  ενημερώσαμε  και  δημόσια  ότι  ο
Λαχανόκηπος  θα  λειτουργήσει  μέχρι  τις  24-5-2015   και  ότι  ο  Δήμος  θα
απομακρύνει την περίφραξη του.

Στις  15/5/2015  με  κείμενο  υπογραφών  που  κατατέθηκε  στο  Δήμο,  η
«Συνέλευση Καλλιεργητών» ζήτησε τη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου
για το θέμα,  με αίτημα τη συνέχιση της λειτουργίας του Λαχανόκηπου στο
χώρο.

Με βάση τα παραπάνω:

Φέρνουμε για συζήτηση το θέμα για συζήτηση και  λήψη απόφασης
στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο (Πέμπτη 28-5-2015).

Ο ιστορικός μνημειακός χώρος του Σκοπευτηρίου , χώρος θυσίας και
λευτεριάς , πρέπει να διατηρήσει τον χαρακτήρα του, ως χώρος μνήμης,
άθλησης  και  αναψυχής.  Να  αποδοθεί  ολοκληρωτικά  με  την  οριστική
απομάκρυνση  της  «Σκοπευτικής   Εταιρίας»,  που αποτελεί  διεκδίκηση
δεκαετιών του λαού της πόλης μας.

Προτείνουμε  τη διακοπή της  λειτουργίας  του Λαχανόκηπου  και  την
αφαίρεση  της  περίφραξής  του.  Ταυτόχρονα  τη  διαμόρφωση  του
περιβάλλοντος  χώρου  με  παρεμβάσεις  βελτίωσής  του  (φύτευση
δένδρων και θάμνων, τοποθέτηση τραπεζιών και καθισμάτων) σύμφωνα
με το σχέδιο της Τεχνικής Υπηρεσίας που επισυνάπτεται.

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

Ιωάννης Περρής

Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης

                       



ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ Καμπάκα Αντώνιο, Λυκούδη 
Αλεβίζο, Βοσκόπουλο Χρήστο, Αντωνόπουλο Δημήτρη, Ιωαννίδη Θεόδωρο 
και Μαζαράκη Έλλη  και  οι οποίοι ψηφίζουν ΚΑΤΑ 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Τη  διακοπή  της  λειτουργίας  του  Λαχανόκηπου  και  την  αφαίρεση  της
περίφραξής του.  Ταυτόχρονα τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος  χώρου με
παρεμβάσεις  βελτίωσής  του  (φύτευση  δένδρων  και  θάμνων,  τοποθέτηση
τραπεζιών και καθισμάτων) σύμφωνα με το σχέδιο της Τεχνικής Υπηρεσίας το
οποίο έχει καταθέσει..

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς 
Συμβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συμεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος   6) Καραβασίλης 
Εμμανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Χατζηδημητράκης   Αργύριος  9) 
Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   11) Παπαγιάννης Ιωσήφ 12) 
Βεχλίδη Μαρία 13) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 14) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  
15) Βασιλάκη Αικατερίνη 16)Κοντόσταυλος Γεώργιος 17) Κατσαρέλης 
Νικόδημος  18) Σοφιανόπουλος Δημήτριος 19) Καμπάκας Αντώνιος  20)  
Λυκούδης Αλεβίζος 21) Βοσκόπουλος Χρήστος 22) Αντωνόπουλος Δημήτριος
23) Ιωαννίδης Θεόδωρος 24) Μαζαράκη Έλλη. 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   29/05/2015
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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