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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ. 191 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 28ης/29.09.2015,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 29η του µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του 
έτους 2015.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 29/09/2015, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  20:00 µ. 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 10579/28-09-2015, 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 πέντε (25) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                  
                                                                   

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Βούρλος ∆ηµήτρης 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Μαζαράκη Έλλη 
  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. Λυκούδης Αλεβίζος  
22. Βοσκόπουλος Χρήστος  
23. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
24. Ιωαννίδης Θεόδωρος  
25.   
26.   
 
     Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   
και η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών 
της συνεδρίασης. 

 
ΘΕΜΑ:  ∆έσµευση για την Πρόοδο Πράξης του Έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ 
ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ» του ∆ήµου Καισαριανής. 
 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας 
διάταξης θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  την εισήγηση  
της  ∆ιευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντοπούλου Βάσως  η   
οποία έχει ως εξής:  

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 29/09/2015 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ     ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 10695 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 
        & Φιλαδελφείας       
Τηλ. 210 7292602-607 
Fax: 2107292621 
Πληρ. Ταµπάκη Ειρήνη 
Τηλ. 2132010728 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ∆Σ: 
 
Θέµα: ∆έσµευση για την Πρόοδο Πράξης του Έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ 
ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ» του ∆ήµου Καισαριανής 
 
Για το Έργο του θέµατος, υπήρχε αναστολή εργασιών στο Έργο αναµένοντας απόφαση του 
ΣΤΕ λόγω των κάτωθι:  
� 6/8/2014 Υποβολή από κατοίκους αιτήµατος αναστολής (Ε 261/6-8-2014) της 
απόφασης έγκρισης µελέτης ανέγερσης του σταθµού από το Συµβούλιο του Υπουργείου 
Πολιτισµού (∆ΙΝΕΣΑΚ)  προς το Συµβούλιο της Επικρατείας. 
Εν συνεχεία στις: 
� 25/8/2014 Ελήφθη  από το Αστυνοµικό Τµήµα Καισαριανής έγγραφο Προσωρινής 
∆ιαταγής αναστολής της εγκρίσεως µελέτης που είχαµε από το Υπουργείο Πολιτισµού 
(∆ΙΝΕΣΑΚ). Το έγγραφο όριζε να σταµατήσουµε το Έργο µόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες 
θεµελίωσης. 
Το εν λόγω Έργο προϋπολογισµού Συµβάσεως 1.178.011,62 € µε ΦΠΑ, χρηµατοδοτείται 
αποκλειστικά και κατά 100% από το ΕΣΠΑ και εκτελείται νόµιµα (µε βάση & την 
Οικοδοµική Άδεια 553/2012) και σύµφωνα µε: 
� Την µε αρ. 1591/11-09-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ένταξης της Πράξης 
«Βιοκλιµατικός Παιδικός Σταθµός» µε κωδικό MIS 452189 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
“Αττική”, στον Άξονα Προτεραιότητας “02 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση Ποιότητας 
Ζωής” 
 



� Το υπ' αρ. 4686/1-11-2013 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας 
Αττικής µε το οποίο διατυπώθηκε η σύµφωνη γνώµη για την προέγκριση ∆ηµοπράτησης της 
Πράξης: “Βιοκλιµατικός Παιδικός Σταθµός” µε κωδικό MIS 452189. 
 
� Την υπ’ αριθµ. 2008/12-2-2014 Εργολαβική Σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Καισαριανής και 
της Αναδόχου εταιρείας (LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA. Αλίµου 100, 
Αργυρούπολη, τηλ. 210-9955752) 
 
Μέχρι και την ηµεροµηνία αναστολής των εργασιών (25/8/2014) είχαν ολοκληρωθεί εργασίες 
εκσκαφών & σκυροδετήσεων µέχρι και την πλάκα οροφής υπογείου. Αν παραµείνει ως έχει 
θα αποτελέσει εστία µολύνσεων, κινδύνου για τους διερχόµενους προς το Πάρκο του 
Σκοπευτηρίου και τα γειτονικά σχολεία του ∆ήµου µας. 
  
Την 09η Σεπτεµβρίου 2015 ενηµερωθήκαµε από την γραµµατεία του ΣΤΕ ότι λήφθηκε 
αµετάκλητη απόφαση  3207/15 απόρριψης της Προσφυγής  και έκανε δεκτή την 
παρέµβαση υπέρ της συνέχισης του Έργου του Βιοκλιµατικού Παιδικού Σταθµού. 
 
 Κατόπιν των παραπάνω και καθώς το Έργο αποτελεί Κοινωνική ∆ράση για την Κατασκευή 
και Ανάπτυξης Υποδοµών Φροντίδας Παιδιών και προκειµένου να γίνει επανεκκίνηση των 
εργασιών ολοκλήρωσής του, απαιτείται από την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή (γενικό 
έγγραφο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 4422/9-9-15) ∆έσµευση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τα 
ακόλουθα: 

� Η χρηµατοδότηση του Έργου «Βιοκλιµατικός Παιδικός Σταθµός» θα συνεχιστεί 
κανονικά µέχρι την 31/12/2015 µέσω των ΠΕΠ Αττικής 2007-2013. 
� Για το υπόλοιπο ποσό που δεν θα έχει εκταµιευτεί και θα υπολείπεται για την 
ολοκλήρωση του Έργου, την αποκλειστική ευθύνη και επιβάρυνση αναλαµβάνει ο 
∆ήµος Καισαριανής. Ο ∆ήµος Καισαριανής δύναται να διερευνήσει άλλες πιθανές πηγές 
χρηµατοδότησης για την ολοκλήρωση του Έργου. 
� Το έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και λειτουργήσει µέχρι 31/3/2017, ειδάλλως θα 
πρέπει να επιστραφεί και το όποιο ποσό είχε καταβληθεί από τα ΕΣΠΑ µέχρι 
31/12/2015. 

 
 
 

Κατόπιν των παραπάνω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται να αποφασίσει ότι: 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καισαριανής και προκειµένου η χρηµατοδότηση του 
Έργου «Βιοκλιµατικός Παιδικός Σταθµός» να συνεχιστεί κανονικά µέχρι την 
31/12/2015 από το ΕΣΠΑ (µέσω των ΠΕΠ Αττικής) δεσµεύεται για την τήρηση 
και εφαρµογή των κάτωθι: 

 
� Για το υπόλοιπο ποσό που δεν θα έχει εκταµιευτεί και θα υπολείπεται 
για την ολοκλήρωση του Έργου, την αποκλειστική ευθύνη και 
επιβάρυνση αναλαµβάνει ο ∆ήµος Καισαριανής. 
� Το έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και λειτουργήσει µέχρι 31/3/2017, 
ειδάλλως θα πρέπει να επιστραφεί και το όποιο ποσό είχε καταβληθεί 
από τα ΕΣΠΑ µέχρι 31/12/2015. 
 

 
 Η  ∆ιευθύντρια ΤΥ 

 
Κωνσταντοπούλου Βασ. 

Αρχιτ. 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 
 
                                   
 ∆εσµεύεται για την Πρόοδο Πράξης του Έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ» του ∆ήµου Καισαριανής και προκειµένου η χρηµατοδότηση του 
Έργου «Βιοκλιµατικός Παιδικός Σταθµός» να συνεχιστεί κανονικά µέχρι την 
31/12/2015 από το ΕΣΠΑ (µέσω των ΠΕΠ Αττικής) δεσµεύεται για την τήρηση 
και εφαρµογή των κάτωθι: 

 
� Για το υπόλοιπο ποσό που δεν θα έχει εκταµιευτεί και θα υπολείπεται 
για την ολοκλήρωση του Έργου, την αποκλειστική ευθύνη και 
επιβάρυνση αναλαµβάνει ο ∆ήµος Καισαριανής. 
� Το έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και λειτουργήσει µέχρι 31/3/2017, 
ειδάλλως θα πρέπει να επιστραφεί και το όποιο ποσό είχε καταβληθεί 
από τα ΕΣΠΑ µέχρι 31/12/2015. 
 

 
     
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)  Λυκούδης Αλεβίζος 23) 
Βοσκόπουλος Χρήστος 24) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 25) Ιωαννίδης 
Θεόδωρος .  
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   30/09/2015 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

   
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


