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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  170 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 18ης/08.09.2016,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 8η του µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του 
έτους 2016.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 08/09/2016, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ 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. 9641/05.09.2016, 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   τρία (23) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                      
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Μαζαράκη Έλλη 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Αλεξοπούλου Μαρία 
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ  
  6. Χριστοφής Μιχαήλ   
  7. Κολοβού Κων/να  
  8. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
  9. Παπαγιάννης Ιωάννης  
10. Αξιώτης Χρήστος  
11. Βεχλίδη Μαρία  
12. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
13. Βασιλάκη Αικατερίνη  
14. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
15. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
16. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
17. Γαβρίλης  Γεώργιος  
18. Καµπάκας Αντώνης  
19. Βούρλος ∆ηµήτρης  
20. Λυκούδης Αλεβίζος  
21. Βοσκόπουλος Χρήστος  



22. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
23.   
24.   
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:  Συζήτηση επί της παραχώρησης της συνολικής έκτασης του 
Σκοπευτηρίου- ΠΑΡΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  στο ∆ήµο Καισαριανής βάσει του Ν. 
4415/2016 και απόφαση σχετικά µε την πιθανότητα συνδιοργάνωσης 
εκδήλωσης. 

 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
δίνει το λόγο στο ∆ήµαρχο ο   οποίος λέει τα εξής:    
 
Καισαριανιώτες-τισσες  
Αγαπητοί δηµοτικοί σύµβουλοι, πρώην δήµαρχοι. 
 
Το σηµερινό ανοικτό ∆ηµοτικό Συµβούλιο  αποτελεί µια πολύ σηµαντική 
στιγµή. 
Γιατί συζητάµε για το ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ, συζητάµε για µια σηµαντική στιγµή της 
πάλης για την απόδοση του ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ και τυπικά στον ∆ΗΜΟ σαν 
χώρο ιστορικής µνήµης και χώρο αναψυχής. 
 
Από την πρώτη στιγµή που αναλάβαµε την δηµοτική αρχή της πόλης θέσαµε 
σαν προτεραιότητα την απόδοση του όλου του ιερού χώρου του 
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ  στο λαό της ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. 
Σε αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαµε συστηµατικά, πήραµε πρωτοβουλίες που 
οδήγησαν στο σηµερινό αποτέλεσµα. 
 
Ο νόµος 4415/2016 που ψηφίστηκε είναι ένα σηµαντικό βήµα , όµως  δεν 
έχουµε φτάσει στο τέλος του δρόµου, που θα φτάσει όταν η ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ 
εταιρεία πάψει να µολύνει τον ιερό χώρο του Σκοπευτηρίου, όταν τελειώσει 
κάθε νοµική διεκδίκηση, όταν σταµατήσουν να σέρνονται στα δικαστήρια 
δήµαρχοι, δηµοτικοί σύµβουλοι, εργαζόµενοι και οι εκάστοτε ∆ηµοτικές Αρχές.  
 
Αποτελεί σηµαντικό βήµα γιατί δίνει την δυνατότητα στο ∆ήµο σαν ιδιόκτητης 
πλέον να ξεπερνάει προβλήµατα που υπήρχαν όλα τα προηγούµενα χρόνια, 
προβλήµατα που δηµιουργούσαν και κρατικοί  φορείς – από τα επισκευές των 
σχολείων, την αξιοποίηση του ΜΟΥΣΕΙΟΥ, του ιστορικού κέντρου 
ΧΑΡΑΜΜΑ, του χώρου που κατέχει η ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ,  κλπ. ∆ίνει δυνατότητες 
να πάρει πρωτοβουλίες για ακόµα µεγαλύτερη ανάδειξη του χώρου. 
  
Θα απαιτήσουµε σε αυτή την κατεύθυνση χρηµατοδότηση από τους κρατικούς 
φορείς και την Περιφέρεια, χρήµατα για την υλοποίηση των σχεδίων 
αναβάθµισης  και συντήρησης . 



 
∆εν χωράει αµφιβολία ότι ο νόµος είναι καρπός και ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ του λαού από το 1974 µέχρι σήµερα. 
 
Είναι γνωστό ότι: 
• Το ζήτηµα της απόδοσης του Σκοπευτηρίου στο δήµο της 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ το είχε θέση ακόµα από την δεκαετία του 1960 ο αείµνηστος 
δήµαρχος ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Λεωνίδας Μανωλίδης. 
• Το 1983 είναι η πιο καθοριστική στιγµή γιατί η δηµοτική αρχή µε 
επικεφαλής τον αείµνηστο δήµαρχο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΚΡΗ, µε την ενεργή 
συµµετοχή της πλειοψηφίας των Καισαριανιωτών και την στήριξη 
συγκεκριµένων πολιτικών δυνάµεων ξεκίνησαν έναν σηµαντικό αγώνα. 
Κατέλαβαν το χώρο και το απέδωσαν στο λαό. Και δεν ήταν κάποιοι 
ακτιβιστές γενικά και αόριστα, όπως σήµερα θέλουν να το αποδώσουν αλλά 
ήταν η αυτή η δηµοτική αρχή που έδωσε µάχη πολυήµερη. Μια µάχη που µε 
συγκίνηση θυµάται πολύς κόσµος που πήρε µέρος και που αυτό το βήµα το 
αισθάνεται σαν δικαίωση των αγώνων του και όχι σαν παραχώρηση 
• Ακλούθησαν έκτοτε πολλοί αγώνες από τις δηµοτικές αρχές, από τα 
∆ηµοτικά Συµβούλια  που ακολούθησαν µε ∆ηµάρχους το Θανάση 
Μπαρτζώκα, το Γιώργο Κατηµερτζή, το Σπ΄υρο Τζόκα, τον Αντώνη Καµπάκα, 
µε διαφορετικό βέβαια βάρος η κάθε µια.  Εµείς δεν θέλουµε να κρίνουµε ή να 
αποσιωπήσουµε κανέναν γιατί όλοι συνέβαλαν στο µακρόχρονο αυτό αγώνα 
που είχε σαν αποτέλεσµα στην πράξη όλος ο χώρος, εκτός από τον χώρο 
που µολύνει µε την παρουσία της ακόµα η Σκοπευτική, να αξιοποιηθεί από 
τον ∆ήµο µετατρέποντας το χώρο σε µνηµειακό-ιστορικό αλλά και να χτιστούν 
τα σχολεία να διαµορφωθεί το πάρκο αναψυχής. 
• Στη διαδροµή αυτή µερικοί από τους σηµαντικότερους σταθµούς είναι 
αναµφίβολα: το στήσιµο του Μνηµείου, η ανακαίνιση του κτηρίου του 
Μουσείου, τα εγκαίνια του Μουσείου ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης φέτος στις 
9 Μάη. 
• Αυτοί οι αγώνες εκφράστηκαν µε µια σειρά νόµους που ψηφίστηκαν και 
αποφάσεις από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Είναι οι ίδιες κυβερνήσεις που 
έστελναν τα ΜΑΤ, κινητοποιούσαν τον κατασταλτικό µηχανισµό που όµως 
κάτω από την πάλη του λαού αναγκάζονταν σε παραχωρήσεις. 
• Για αυτούς τους αγώνες σύρθηκαν στα δικαστήρια όχι µόνο δήµαρχοι 
και δηµοτικοί σύµβουλοι, αλλά και πρωτοπόροι εργαζόµενοι και κάτοικοι. 
• Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι αγώνες, είναι αµφίβολο αν υπήρχε το 
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ  όπως υπάρχει µέχρι σήµερα. Μάλλον είναι σίγουρο ότι δεν 
θα ήταν. Εξάλλου θα διαπιστώσει κανείς ότι από την αρχική έκταση των 710 
στρεµµάτων λείπουν περί τα 100 που πουλήθηκαν πριν την ανάπτυξη των 
αγώνων του λαού. 
 
Η σηµερινή δηµοτική αρχή  έβαλε την δική της σφραγίδα στο σηµαντικό 
βήµα που γίνεται σήµερα. Να θυµίσουµε: 
 
Τον ΦΛΕΒΑΡΗ έπειτα από γραπτό υπόµνηµα που καταθέσαµε στο Γενικό 
Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον επισκέφτηκε αντιπροσωπεία µε 
τους επικεφαλής όλων των δηµοτικών µας παρατάξεων. Εκεί αναδείξαµε το 
ζήτηµα του Σκοπευτηρίου ως κορυφαίο για το ∆ήµο, ανάµεσα σε άλλα.  



Με αφορµή την εκδήλωση για τους 200 εκτελεσµένους κοµµουνιστές την 
Πρωτοµαγιά του 2015 αναδείξαµε εκ νέου το θέµα παρουσία των 
κυβερνητικών στελεχών. 
Έπειτα από τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές και µε τη συγκρότηση της 
κυβέρνησης, µε νέα επιστολή στις 13 Νοέµβρη του 2015 ζητήσαµε συνάντηση 
µε τον Υπουργό Επικρατείας κ. ΠΑΠΠΑ, που  πραγµατοποιήθηκε την 1 
∆ΕΚΕΜΒΡΗ του 2015 παρουσία ξανά όλων των επικεφαλής των παρατάξεων 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Εκεί συµφωνήθηκε µε τον Υπουργό να δοθεί 
πολιτική λύση δηλαδή να γίνει νοµοθετική παρέµβαση. Απορρίφτηκαν οι 
προκλητικές αξιώσεις για αποζηµίωση πολλών εκατοµµυρίων της 
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗΣ,  όπως πρότεινε η ίδια και έµµεσα άλλοι. 
Ακολούθησαν συναντήσεις της ∆ηµοτικής Αρχής µε τη στήριξη του νοµικού 
µας επιτελείου, όπου συµβάλαµε να φωτιστούν όλες οι νοµικές πλευρές του 
θέµατος. Καταθέσαµε και συγκεκριµένο σκεπτικό στην κατεύθυνση ότι το 
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ αποτελεί κρατική ιδιοκτησία η οποία  είχε παραχωρηθεί για 
συγκεκριµένους σκοπούς στην ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ Εταιρεία, που δεν µπορούν να 
εκτελεσθούν και για αυτό καλώς το κράτος έχει άρει την παραχώρηση. 
Η κυβέρνηση είχε την τελική ευθύνη για το περιεχόµενο της τροπολογίας 
όντας γνωστή η εξέλιξη της νοµικής οδού τόσο του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ όσο και 
του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. 
Για όλες τις ενέργειες ενηµερώναµε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και τους 
επικεφαλής των παρατάξεων. 
 
Για τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν σχετικά µε το νοµικό περιεχόµενο του 
νόµου. 
 
Η απάντησή µας σε αυτές είναι πρωταρχικώς πολιτική γιατί τέτοιο είναι το 
θέµα και δεν θα κάνω τον νοµικό αν και έχουµε ολοκληρωµένη νοµική άποψη. 
 
• Την τροπολογία την καταψήφισε η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. ∆εν µας 
παραξενεύει, είναι ο χώρος που οι ιδεολογικοί τους πρόγονοι, οι γερµανοί 
ναζιστές µε τους ντόπιους συνεργάτες τους εκτελούσαν τους πρωτοπόρους 
αγωνιστές τους κοµµουνιστές. 
• Ψήφισε λευκό η Ν∆. Στην αγόρευση του ο ειδικός της αγορητής, 
χρησιµοποίησε επιχειρήµατα που στηρίζουν έµµεσα τις απαιτήσεις της 
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗΣ. 
 
• Σχετικά µε το γράµµα του κ Ιωαννίδη έχω να πω τα εξής: 
Η δικαστική διαµάχη που έχει ο ∆ήµος µε την Σκοπευτική Εταιρία ή κατά 
περίπτωση το Ελληνικό ∆ηµόσιο και ο ΟΣΚ δεν καταργείται. Οι δίκες που 
εκκρεµούν µε την Σκοπευτική θα γίνουν, από την πλευρά του ∆ήµου θα 
αξιοποιηθούν τα νέα νοµικά δεδοµένα. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η Σκοπευτική 
θα προσβάλλει το νέο νόµο, δεν µας προκαλεί εντύπωση. Θα το έκανε σε 
κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από το αιτιολογικό του νόµου. 
• Σχετικά µε την άποψη ότι µε την απόφαση του Αρείου Πάγου, η 
κυριότητα επέστρεψε στην Σκοπευτική και άρα αυτή είναι ιδιοκτήτρια του 
χώρου. Στην απόφαση του Αρείου Πάγου το ζήτηµα της συνταγµατικότητας 
του νόµου κρίθηκε παρεµπιπτόντως στα πλαίσια µισθωτικής αγωγής που 
αφορούσε απόδοση έκτασης 16 στρεµµάτων από το όλο των 710 στρ. Το 
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους µε την 536/2006 γνωµοδότηση (τµήµα Β) σε 



ερώτηµα για το αν θα πρέπει να διαγραφεί από τα βιβλία δηµοσίων κτηµάτων 
δυνάµει της υπ' αριθ. 20/2001 απόφασης γνωµοδοτεί αρνητικά µε το σκεπτικό 
ότι α) το ∆ηµόσιο δεν δεσµεύεται από το δεδικασµένο της απόφασης µεταξύ 
της ΠΣΕ και ΟΣΚ, β) το ζήτηµα της συνταγµατικότητας κρίθηκε 
παρεµπιπτόντως στα πλαίσια µισθωτικής αγωγής που αφορά απόδοση της 
χρήσης του µισθίου και δεν αποτελεί δεδικασµένο ως προς τα κριθέντα 
παρεµπιπτόντως ζητήµατα γ) θα κριθεί σε µελλοντική εµπράγµατη αγωγή του 
ζήτηµα της κυριότητας. Το ακίνητο εποµένως εξακολουθεί µέχρι και 
σήµερα να αποτελεί δηµόσιο κτήµα. 
• Αν κάνουµε δεκτή αυτή την άποψη τότε δικαιώνουµε τη Σκοπευτική, 
δεχόµαστε ότι µη νόµιµα ή ενεργώντας παράνοµα ο ∆ήµος έκανε το Μνηµείο, 
το Μουσείο στο χώρο του Σκοπευτηρίου, ανοικοδόµησε σχολεία. Κάτι τέτοιο 
θα ήταν ανεπίτρεπτο. 
 
Σε σχέση µε τα χρήµατα που δόθηκαν στην Σκοπευτική: 
Απώτερος στόχος της Σκοπευτικής είναι να πάρει οικονοµικά ανταλλάγµατα 
δεδοµένου ότι δεν µπορεί να εκµεταλλευτεί αλλιώς το ακίνητο µε βάση το 
ρυµοτοµικό σχέδιο.  
Είναι ζήτηµα προς διερεύνηση, που θέσαµε και στις συναντήσεις που κάναµε 
τι απέγινε το τίµηµα που πήρε η Σκοπευτική από τον ΟΣΚ από την 
απαλλοτρίωση τµήµατος περίπου 100 στρ. και πιθανά και άλλων εκτάσεων 
που απαλλοτριώθηκαν, διότι έπρεπε να µπουν σε ξεχωριστό τραπεζικό 
λογαριασµό και να διατεθούν κατά τους σκοπούς του σωµατείου. Οι αρµόδιοι 
φορείς της κυβέρνησης επιβάλλεται να το ελέγξουν. 
 
Σε συνέχεια των παραπάνω καλώ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εκφράσει την 
πολιτική του βούληση και στη σηµερινή του σύγκλιση να αποφασίσει ότι: 
1. Θα πάρει όλα τα µέτρα προκειµένου αξιοποιώντας και τα νέα νοµικά 
δεδοµένα, να διασφαλιστεί η λαϊκή περιουσία και ο χαρακτήρας του ιερού 
χώρο του Σκοπευτηρίου, να αποµακρυνθεί οριστικώς η Σκοπευτική Εταιρία 
από το χώρο. 
2. Να προχωρήσουµε σε πραγµατοποίηση συγκέντρωσης εκδήλωσης µε 
οµιλία και συναυλία στο χώρο του ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ- µπροστά στο Μουσείο 
στις 12-9-2016.  
3. Να δοθεί εντολή να προχωρήσουν άµεσα οι µελέτες και οι διαδικασίες 
που απαιτούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, για τη συντήρηση και 
την παραπέρα ανάδειξη του χώρου. 
 
 
Θέλουµε ταυτόχρονα να δηλώσουµε τα εξής που ζητάµε να 
αποτελέσουν και απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Η παραχώρηση του ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ δεν αποτελεί χάρισµα κανενός . 
Είναι αποτέλεσµα της πάλης του ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΙΩΤΙΚΟΥ λαού  από το 1983 
µέχρι σήµερα. 
Συνδέεται µε την πάλη του λαού µας  ενάντια στους καταχτητές 
Γερµανούς  αλλά και στους ντόπιους συνεργάτες τους. Είναι χώρος 
όπου εκτελέστηκαν πάνω  700 αγωνιστές, πολλοί από αυτούς 
παραδόθηκαν από την κυβέρνηση του ΜΕΤΑΞΑ δέσµιοι στους 
γερµανούς. 



Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ  έχει εξαπολύσει επίθεση στα 
δικαιώµατα του λαού υλοποιώντας την πολιτική που τσακίζει 
καταχτήσει  του (ΕΝΦΙΑ-ΦΟΡΟΙ-ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ-κλπ) 
Μέρος αυτής της επίθεσης είναι τα µέτρα που παίρνουν  ενάντια στους 
δήµους µε την µείωση της χρηµατοδότησης, µείωση των κονδυλίων για 
τους παιδικούς σταθµούς και στήριξη των ιδιωτών, µείωση των 
εργαζόµενων. 
Ταυτόχρονα συµµετέχοντας στην λυκοσυµµαχία του ΝΑΤΟ και 
συµφωνώντας µε τις αποφάσεις της, αιµατοκυλούν τους λαούς στη 
Μέση Ανατολή και αλλού, ξεριζώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες 
πρόσφυγες από τις εστίες τους. 
Την ίδια ώρα επιχειρεί αξιοποιώντας την απόφαση για το Σκοπευτήριο 
και άλλες παρόµοιες, να αποπροσανατολίσει το λαό από τα παραπάνω. 
Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΡΙΑΝΗΣ δεν µπορεί και δεν θα γίνει µέρος αυτού του 
σχεδιασµού. Γι’ αυτό δεν µπορεί και δεν θα είναι συνδιοργανωτής στην 
εκδήλωση που προγραµµατίζει η κυβέρνηση για τις 2 Οκτώβρη, που 
έχει τέτοιο προσανατολισµό. 
 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, που ανέδειξε το 
σηµαντικό-θετικό βήµα που γίνεται µε την ψήφιση του Νόµου 4415/2016 στη 
βουλή, που παραχωρεί την αποκλειστική χρήση και εκµετάλλευση της 
έκτασης του ιστορικού χώρου του Σκοπευτηρίου στο ∆ήµο Καισαριανής για 
40 χρόνια.  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έδωσε το λόγο και άκουσε προσεκτικά τις 
παρεµβάσεις εκπροσώπων φορέων και κατοίκων της πόλης, που µετέφεραν 
συγκινητικές και ζωντανές εµπειρίες από τους πολυετείς αγώνες του λαού της 
πόλης για το Σκοπευτήριο και τις απόψεις τους για τις εξελίξεις. 
Εκφράστηκαν συνοπτικά οι προβληµατισµοί και οι επιφυλάξεις των 
Παρατάξεων και των ∆ηµοτικών Συµβούλων για τη νοµική διάσταση του 
θέµατος και τη νοµική συνέχεια που διαφαίνεται.   
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξέφρασε την πεποίθησή του ότι δεν έχουµε φτάσει 
ακόµα στο τέλος του δρόµου, και ότι το επόµενο διάστηµα θα απαιτηθούν νέοι 
αγώνες για την οριστική λύση του ζητήµατος. Ταυτόχρονα εξέφρασε την 
οµόθυµη αποφασιστικότητά του, αξιοποιώντας και τα νέα δεδοµένα, να 
διασφαλίσει τη λαϊκή περιουσία και το χαρακτήρα του ιερού χώρο του 
Σκοπευτηρίου, να αποµακρυνθεί οριστικώς η Σκοπευτική Εταιρία από το 
χώρο. 
 
 
       
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  
 
1)Θα πάρει όλα τα µέτρα προκειµένου αξιοποιώντας και τα νέα νοµικά 
δεδοµένα, να διασφαλιστεί η λαϊκή περιουσία και ο χαρακτήρας του ιερού 
χώρο του Σκοπευτηρίου, να αποµακρυνθεί οριστικώς η Σκοπευτική Εταιρία 
από το χώρο. 
2)Να προχωρήσουµε σε πραγµατοποίηση συγκέντρωσης εκδήλωσης µε 
οµιλία και συναυλία στο χώρο του ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ- µπροστά στο Μουσείο 
στις 12-9-2016.  
3)Να δοθεί εντολή να προχωρήσουν άµεσα οι µελέτες και οι διαδικασίες που 
απαιτούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, για τη συντήρηση και την 
παραπέρα ανάδειξη του χώρου. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
 

Μειοψηφούντος του κυρίου Κοντόσταυλου Γεώργιου ο οποίος ψηφίζει ΚΑΤΑ 
σε σχέση µε την εισήγηση –πρόταση του ∆ηµάρχου ο ∆ήµος Καισαριανής να 
µην είναι συνδιοργανωτής  της εκδήλωσης που θα πραγµατοποιήσει η 
Κυβέρνηση για τις 2 Οκτωβρίου 2016. 
 

 

 

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) Κολοβού Κων/να 9) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   
10) Παπαγιάννης Ιωσήφ 11) Αξιώτης Χρήστος 12) Βεχλίδη Μαρία 13) 
Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  14) Βασιλάκη Αικατερίνη 15)Κοντόσταυλος 
Γεώργιος 16) Κατσαρέλης Νικόδηµος  17) Σοφιανόπουλος ∆ηµήτριος 18) 
Γαβρίλης Γεώργιος 19)Καµπάκας Αντώνιος  20) Βούρλος ∆ηµήτριος  21) 
Λυκούδης Αλεβίζος 22) Βοσκόπουλος Χρήστος 23) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος   
 

 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ    09/09/2016 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

   
   

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


