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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η  16/10/2015 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ. 198   
 
Πρακτικό της µε αριθµό 30ης/16.10.2015,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 16η του µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του 
έτους 2015.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 16/10/2015, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα  19:00 
µ. µ , το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική 
δηµόσια συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και 
Κλαζοµενών , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.11200/12.10.2015, 
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: Έγκριση της σκοπιµότητας εκπόνησης των : «Μελέτες στατικής 
επάρκειας των αιθουσών και του γυµναστηρίου στο ∆ηµοτικό Στάδιο», 
όπου εντάχθηκε προς χρηµατοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής (Κ.Α.Ε 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 9769.01.116).  
 
 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας 
διάταξης θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση 
του προϊστάµενου τµήµατος µελετών και εκτέλεσης έργων κ 
.Γουναρόπουλου Βασίλη    η οποία έχει ως εξής : 
 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Ηµερ.:  16/09/2015  

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ      Αρ. Πρωτ.10185 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Ταχ. ∆/νση : Βρυούλων 125 
Ταχ. Κώδικας : 161 21 Αθήνα 
Πληροφορίες    : Ειρ. Ταµπάκη 
Τηλέφωνο : 2132010728  
e-mail  : texniki@kessariani.gr  
Φάξ                 : 210 7292621                    
                  

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ∆Σ 

ΘΕΜΑ 1ο  : 
Εισήγηση προς Έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της σκοπιµότητας 
εκπόνησης των: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ» εντάχθηκε προς χρηµατοδότηση από 
την Περιφέρεια Αττικής (ΚΑΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 9769.01.116)                                                                              

 
ΑΝΑΛΥΣΗ:  

Σε συνέχεια της διαδικασίας υλοποίησης του έργου: «∆ιαµόρφωση Αιθουσών και 
Γυµναστηρίου στο ∆ηµοτικό Στάδιο» και µε βάση την Προγραµµατική Σύµβαση που έχει 
υπογραφεί µεταξύ του ∆ήµου Καισαριανής και της Περιφέρειας Αττικής απαιτείται να 
προσδιοριστεί η στατική επάρκεια της άνωθεν του Έργου κερκίδας σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του ΚΑΝ.ΕΠΕ (ΦΕΚ 42Β/2012) και του ΕΑΚ 2000 και πόρισµα µελέτης µε το αν απαιτούνται 



ή όχι επεµβάσεις στα φέροντα δοµικά στοιχεία και πιθανές εργασίες αποκατάστασης. Μέρος 
του παραπάνω είναι και οι : 

� Εδαφολογική Μελέτη και Έρευνα Βόρειας Κερκίδας ∆ηµοτικού Σταδίου  
Το ∆ηµοτικό Στάδιο Καισαριανής κατασκευάστηκε το 1994 από τη Γενική Γραµµατεία 
Αθλητισµού, αποτελούµενο από δύο κερκίδες (ανατολική και δυτική).  
Η Βόρεια Κερκίδα προστέθηκε στο ∆ηµοτικό Στάδιο το 1999, µε χρηµατοδότηση από την ΓΓΑ 
χωρίς την εµπλοκή του ∆ήµου Καισαριανής και της Τεχνικής Υπηρεσίας αυτού σε καµία 
φάση. 
Επειδή παρατηρήθηκαν διαµήκεις ρηγµατώσεις στις τοιχοποιίες, οι οποίες ξεπερνούν τα 
5mm, στο χώρο κάτω από τη Βόρεια Κερκίδα και τοπικές καθιζήσεις, απαιτείται να εκπονηθεί 
Γεωτεχνική µελέτη µε βάση γεωφυσική διασκόπιση στους χώρους υπό των κερκίδων µε µη 
καταστροφικές µεθόδους σε βάθος 6-8µ, ώστε να γίνει διερεύνηση του εδάφους θεµελίωσής 
της καθώς και χρήση από τους  
Με αυτόν τον τρόπο θα διαπιστωθεί εάν η έδραση της θεµελίωσης βρίσκεται σε υγιές 
υπόβαθρο ή σε προγενέστερες επιχώσεις και να εξαχθούν τα απαιτούµενα συµπεράσµατα.  
Ο χώρος υπό των κερκίδων, µετά την διενέργεια των παραπάνω απαιτούµενων ελέγχων και 
συµµόρφωσης, πρόκειται να αναµορφωθεί µέσα από το έργο «∆ιαµόρφωση Αιθουσών και 
Γυµναστηρίου στο ∆ηµοτικό Στάδιο», για το οποίο έχει υπογραφεί Προγραµµατική Σύµβαση 
µεταξύ ∆ήµου Καισαριανής και Περιφέρειας Αττικής.  

� Εργαστηριακοί έλεγχοι µελέτης των υλικών δοµής του συγκροτήµατος της 
Κερκίδας ∆ηµοτικού Σταδίου ώστε να προσδιοριστεί η αντοχή και τα µηχανικά 
χαρακτηριστικά των υλικών του φέροντα οργανισµού της Βόρειας Κερκίδας του Σταδίου 
µε βάση εργαστηριακούς ελέγχους και δοκιµές επί τόπου. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά θα προσδιοριστούν µε καταστροφικές και µη καταταστροφικές 
µεθόδους. Συγκεκριµένα θα πραγµατοποιηθούν εργαστηριακοί έλεγχοι των υλικών δοµής του 
συγκροτήµατος ενδεικτικά ως ακολούθως: 
� Ακτινογράφηση, µαγνητογράφηση των φέροντων στοιχείων για ανίχνευση – αποτύπωση 
οπλισµού. 
� Εξολκεύσεις ήλων 
� Υπερηχογραφίσεις,  
� Κρουσιµετρήσεις,  
� Πυρηνοληψίες  
� Έλεγχος πάχους ενανθράκωσης – ασβεστοποίησης σκυροδέµατος, κ.α. δοκιµές. 
Τα αποτελέσµατα και η ερµηνεία της  ανάλυσης θα βοηθήσουν στην αποτίµηση του φέροντα 
οργανισµού ως έχει αυτή τη στιγµή και θα χρησιµοποιηθούν για πιθανές προτάσεις ενίσχυσης 
αν απαιτείται. Στόχος της ανάλυσης είναι η αποτίµηση της φέρουσας ικανότητας της εν λόγω 
Κερκίδας. 

 
Κατόπιν των παραπάνω προτείνουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφανθεί για την 
έγκριση ή µη της σκοπιµότητας εκπόνησης των: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ» που είναι ήδη ενταγµένο 
προς χρηµατοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής (ΚΑΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 9769.01.116). 

                                              
     Η Συντάξασα     Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Μελετών & Εκτέλεσης Έργων 

 
             Ειρήνη Ταµπάκη     Βασίλειος Γουναρόπουλος 

Πολ. Μηχανικός            Ηλεκτρ. Μηχανικός ΤΕ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  τη σκοπιµότητα εκπόνησης των : «Μελέτες στατικής επάρκειας 
των αιθουσών και του γυµναστηρίου στο ∆ηµοτικό Στάδιο», όπου 
εντάχθηκε προς χρηµατοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής (Κ.Α.Ε 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 9769.01.116).  
 

 
 
     
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   19/10/2015 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

   
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 


