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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  127  
 
Πρακτικό της µε αριθµό 13ης/27.5.2016,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 27η του µηνός ΜΑΙΟΥ του έτους 
2016.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 27/5/2016, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα  08:00 π. 
µ , το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε έκτακτη 
δηµόσια συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και 
Κλαζοµενών , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 5894/26.5.2016, πρόσκληση  
του Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι επτά (27) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών  
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα  
  3. Περρής Ιωάννης  
  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. Αξιώτης Χρήστος  
12. Βεχλίδη Μαρία   
13. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος   
14. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
15. Βασιλάκη Αικατερίνη  
16. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
17. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
18. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
19. Γαβρίλης  Γεώργιος  



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

ΘΕΜΑ:  Έγκριση της απόφασης 25/2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
σχετικά µε την υποβολή πρότασης συνεργασίας µε το ΥΠ.ΕΝ. πιλοτικού 
προγράµµατος διατήρησης , ανάδειξης και ενεργειακής αναβάθµισης του 
συγκροτήµατος των πυροβοληµένων και της πολυκατοικίας στη συµβολή 
Γρ. Θεολόγου και Κιουπερτζόγλου , στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας 
διάταξης θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  την 
απόφαση 25/2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία ήταν οµόφωνη 
καθώς και την εισήγηση της  διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών κ. 
Κωνσταντοπούλου Βασιλικής  η   οποία έχει ως εξής:    
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:       23 /05/2016                                        
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                              ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:           5665                                                                    
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 
∆/ΝΣΗ : Βρυούλων 125 & 
               Φιλαδελφείας 
Τ.Κ.     : 16121 
Πληροφ.  Χαρίτου Ελιάννα.                                 προς 
ΤΗΛ.   : 213 20 10 726                                        Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής 
FAX    : 210 72 92 621                                                                            
 
 
 
ΘΕΜΑ:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ.ΕΝ. 
ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ,  ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 
ΠΥΡΟΒΟΛΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΡ. 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΙΟΥΠΕΤΖΟΓΛΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020.  
 
 
Πραγµατοποιήθηκε συνάντηση υπαλλήλων της ∆/νσης Μελετών και Έργων Ανάπλασης του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) µε τον Αντιδήµαρχο και µηχανικούς των Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Καισαριανής µε στόχο την αξιοποίηση της προκαταρκτικής µελέτης 
Ανάπλασης των Προσφυγικών µε χρηµατοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ.   



Σε αυτήν τη βάση αποφασίστηκε η δηµιουργία οµάδας µελέτης µε µηχανικούς του Υπουργείου και της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καισαριανής ώστε να επικαιροποιηθεί η προκαταρκτική µελέτη 
σύµφωνα µε τα ισχύοντα σύγχρονα δεδοµένα (οικονοµικά και κοινωνικά) και να ξεκινήσουν οι 
µελέτες (οριστική και εφαρµογής) για την αναβάθµιση των δύο κτιρίων πιλοτικά, µε ένταξή τους για 
χρηµατοδότηση στο νέο ΕΣΠΑ. Παράλληλα µετά την επικαιροποίηση της προκαταρκτικής µελέτης 
µπορεί να ξεκινήσει και η διαδικασία διαβούλευσης για τα υπόλοιπα κτίρια, όπως ορίζεται από την 
νοµοθεσία για την συνέχιση του προγράµµατος της ανάπλασης του τριγώνου.  
Τα κτίρια που εντάσσονται στο πιλοτικό πρόγραµµα είναι: 

• Το συγκρότηµα των πυροβοληµένων που βρίσκεται στο Ο.Τ. 9α. Το συγκρότηµα των 
πυροβοληµένων και στους τρεις εναλλακτικούς τρόπους ανάπλασης της προκαταρκτικής  
µελέτης προτείνεται για διατήρηση λόγω του µορφολογικού ενδιαφέροντος και της ιστορικής 
σηµασίας που έχει. Έχει κατασκευαστεί προ του 1945 και αποτελείται από 11 κτίρια που 
παρατίθενται σε σχήµα Π µε εσωτερικό ακάλυπτο. Τα κτίρια του συγκροτήµατος είναι µικτής 
κατασκευής: ο φέροντας οργανισµός είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα και λιθοδοµή, οι τοίχοι 
πλήρωσης από οπτοπλινθοδοµή και έχει δώµα ενώ οι απολήξεις των κλιµακοστασίων έχουν 
κεραµοσκεπή. Λόγω της παλαιότητάς του και της κακής κατάστασης του κελύφους του, 
τοποθετείται σε προτεραιότητα για την αποκατάστασή του ώστε να προλάβουµε µη 
αναστρέψιµες βλάβες στον φέροντα οργανισµό του κτιρίου.  
 

• Η πολυκατοικία που βρίσκεται στη συµβολή των οδών Γρ. Θεολόγου και Κιουπετζόγλου στο 
Ο.Τ. 192. Το κτίριο αυτό που προτάθηκε από την οµάδα µελέτης του ΥΠΕΝ έχει 
κατασκευαστεί την δεκαετία του 60, έχει φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα 
εµφανή στις όψεις του κτιρίου, έχει υπόγειο από λιθοδοµή και τοίχους πλήρωσης από 
οπτοπλινθοδοµή και δώµα. Το κτίριο αυτό δεν παρουσιάζει σηµαντικές φθορές στο κέλυφός 
του, όµως έχει ελλείψεις σε εγκαταστάσεις (κεντρική θέρµανση, ανελκυστήρα κλπ) και κατ΄ 
επέκταση έχει σηµαντικές  ενεργειακές καταναλώσεις λόγω έλλειψης µονώσεων κελύφους 
και ανοιγµάτων.   

Η αποκατάσταση των δύο κτιρίων θα αποτελέσει υπόδειγµα ανάπλασης για τα κτίρια του τριγώνου 
που κατασκευάστηκαν την ίδια εποχή µε τα αντίστοιχα υλικά, ώστε κατά την διαδικασία της 
διαβούλευσης οι ιδιοκτήτες του συνόλου των κατοικιών να έχουν µια εικόνα των δυνατοτήτων που 
έχουµε για τον εκσυγχρονισµό παλαιών κτιρίων και την µετατροπή τους σε κατοικίες που µπορούν να 
αποτελέσουν πρότυπο σύγχρονων κατοικιών και να διδάξουν στον ελληνικό χώρο την σηµασία της 
ανάπλασης και της επανάχρησης του υφιστάµενου κτιριακού αποθέµατος της χώρας.     
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
 

Η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την 
συγκρότηση οµάδας µελέτης που θα συνεργαστεί µε την οµάδα µελέτης του ΥΠΕΝ  για: 

• την εκπόνηση των απαιτούµενων µελετών για την αναβάθµιση πιλοτικά των δύο 
κτιριακών συγκροτηµάτων του τριγώνου, και την υποβολή τους στο ΕΣΠΑ 2014-2020. 

• την επικαιροποίηση της προκαταρκτικής µελέτης ώστε να ενταχθούν τα νέα δεδοµένα 
(τοπικά και υπερτοπικά έργα, οικονοµικά και τεχνολογικά δεδοµένα κλπ) και να 
βελτιωθούν οι προτάσεις ώστε να επιτευχθεί η βιωσιµότητα και η εφικτότητα του 
προγράµµατος της ανάπλασης. 

 
 

 

Η Συντάξασα Η ∆ιευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 
 
 

Χαρίτου Ελιάνα 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
 
 
 

Κωνσταντοπούλου Βάσω 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 



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

                        

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την απόφαση 25/2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  για τη  
 συγκρότηση οµάδας µελέτης που θα συνεργαστεί µε την οµάδα µελέτης του 
ΥΠΕΝ για : 

 

• την εκπόνηση των απαιτούµενων µελετών για την αναβάθµιση πιλοτικά 
των δύο κτιριακών συγκροτηµάτων του τριγώνου, και την υποβολή 
τους στο ΕΣΠΑ 2014-2020. 

• την επικαιροποίηση της προκαταρκτικής µελέτης ώστε να ενταχθούν τα 
νέα δεδοµένα (τοπικά και υπερτοπικά έργα, οικονοµικά και τεχνολογικά 
δεδοµένα κλπ) και να βελτιωθούν οι προτάσεις ώστε να επιτευχθεί η 
βιωσιµότητα και η εφικτότητα του προγράµµατος της ανάπλασης. 

 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
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) 
Αξιώτης Χρήστος 13) Βεχλίδη Μαρία 14) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 15) 
Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  16) Βασιλάκη Αικατερίνη 17)Κοντόσταυλος 
Γεώργιος 18) Κατσαρέλης Νικόδηµος  19) Σοφιανόπουλος ∆ηµήτριος 20) 
Γαβρίλης Γεώργιος 21)Καµπάκας Αντώνιος  22) Βούρλος ∆ηµήτριος  23) 
Λυκούδης Αλεβίζος 24) Βοσκόπουλος Χρήστος 25) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 
26) Μαζαράκη Έλλη , 27) Αλεξοπούλου Μαρία .  
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ    27/5/2016 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

   
   

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


