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Πρακτικό της µε αριθµό 9ης/10.04.2017, συνεδρίασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 10η του µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους
2017.
Στην Καισαριανή σήµερα,10/04/2017, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 21:00 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. 4280 /06.04.2017, 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 τέσσερα (24) µέλη
και ονοµαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι

ΑΠΟΝΤΕΣ
∆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. Βεχλίδη Μαρία
12. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος
13. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα
14. Βασιλάκη Αικατερίνη
15. Κοντόσταυλος Γεώργιος
16. Κατσαρέλης Νικόδηµος
17. Σοφιανόπουλος Γεώργιος
18. Καµπάκας Αντώνης

1. Αξιώτης Χρήστος
2. Γαβρίλης Γεώργιος
3. Βούρλος ∆ηµήτρης

19. Λυκούδης Αλεβίζος
20. Βοσκόπουλος Χρήστος
21. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης
22. Κακανάκης Ευάγγελος
23. Αλεξοπούλου Μαρία
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: Λήψη απόφασης επικύρωσης Στοιχείων Απογραφής Κινητών και
Ακινήτων ∆ηµοτικού Σταδίου Καισαριανής.
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση της
διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής η οποία
έχει ως εξής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 03/04/2017
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

∆/νση: Βρυούλων 125
& Φιλαδελφείας
Τ.Κ.: 16121
Τηλ.: 210-72 92 602 έως 8
fax:
210-72 92 621
Πληρ.: Ταµπάκη Ειρήνη

∆ΗΜΟΣ ΚΑ

Προς:
Πρόεδρο ∆Σ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆Σ
Θέµα: Λήψη απόφασης επικύρωσης Στοιχείων Απογραφής Κινητών και Ακινήτων
∆ηµοτικού Σταδίου Καισαριανής.

Σε συνέχεια σχετικής αλληλογραφίας µε την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Επιστολή
∆ήµου Καισαριανής 3161/29.1.2014, Απάντηση ΓΓΑ 3799/4-2-2014) για το Ιδιοκτησιακό
Καθεστώς του ∆ηµοτικού Σταδίου Καισαριανής και προκειµένου να προχωρήσει η
διαδικασία µεταγραφής στο Κτηµατολόγιο για το ∆ηµοτικό Στάδιο Καισαριανής µας
έχει διευκρινιστεί ο τρόπος µεταβίβασης του ακινήτου, από την Γενική Γραµµατεία
Αθλητισµού προς τον ∆ήµο Καισαριανής.
Καθώς η προθεσµία των έξι µηνών που περιγράφεται στον Ν.2880/01 έχει ήδη
παρέλθει και µε βάση τον εν λόγω νόµο 2880/2201 άρθρο 26Α απαιτείται η διενέργεια
απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα του
∆ήµου Καισαριανής.

2. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η κυριότητα και κάθε άλλο
εµπράγµατο δικαίωµα επί των κινητών και ακινήτων του ∆ηµοσίου, τα οποία χρησιµοποιούνται
από τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα για την εκπλήρωση του σκοπού τους, µεταβιβάζεται χωρίς
αντάλλαγµα στα νοµικά πρόσωπα, µε την επιφύλαξη των περί κληρονοµιών, κληροδοσιών και
δωρεών διατάξεων. Σε περίπτωση κατάργησης των νοµικών προσώπων εφαρµόζονται
αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 201 του προεδρικού διατάγµατος 410/1995.
Μέσα σε προθεσµία έξι µηνών από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου,
τα όργανα διοίκησης των ανωτέρω νοµικών προσώπων υποχρεούνται στη διενέργεια
απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που, κατά τις διατάξεις του προηγουµένου
εδαφίου, περιέρχονται στην κυριότητα του νοµικού προσώπου. Η έκθεση απογραφής
εγκρίνεται µε πράξη του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας. Απόσπασµα της εγκεκριµένης
εκθέσεως, που περιγράφει τα αποκτώµενα κατά κυριότητα από το νοµικό πρόσωπο ακίνητα,
καθώς και τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα επί ακινήτων, µε την περίληψη που προβλέπεται
από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Β.∆. 533/1963 (ΦΕΚ 147 Α΄), καταχωρείται ατελώς στα
οικεία βιβλία µεταγραφών του αρµόδιου υποθηκοφυλακείου.

Εν συνεχεία η Έκθεση Απογραφής εγκρίνεται µε πράξη του ΓΓ Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης και κατόπιν ακολουθεί η µεταγραφή στο αρµόδιο υποθηκοφυλακείο και η
εγγραφή στο Κτηµατολόγιο.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβάλλουµε προς το ∆Σ τα ακόλουθα:
1. Έκθεση Καταγραφής – Απογραφής Κινητών Στοιχείων των αθλητικών
εγκαταστάσεων του ∆ηµοτικού Σταδίου Καισαριανής.
2. Σχέδια Αποτύπωσης - Τεχνικά Στοιχεία Ακινήτων των αθλητικών
Εγκαταστάσεων του ∆ηµοτικού Σταδίου Καισαριανής.
Κατόπιν των παραπάνω εισηγούµαστε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την λήψη
απόφασης επικύρωσης των ανωτέρω στοιχείων που θα διαβιβαστούν στον ΓΓ
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ήτοι:
• Έκθεση Καταγραφής – Απογραφής Κινητών Στοιχείων των αθλητικών
εγκαταστάσεων του ∆ηµοτικού Σταδίου Καισαριανής.
• Σχέδια Αποτύπωσης - Τεχνικά Στοιχεία Ακινήτων των αθλητικών
Εγκαταστάσεων του ∆ηµοτικού Σταδίου Καισαριανής.
Η ∆ιευθύντρια Τεχνικής
Υπηρεσίας
Βασ. Κωνσταντοπούλου
Αρχιτ. Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ
Πληροφορίες: Γιώργος Τζιώγκου
Ταχ. ∆/νση: Τέρµα Εθν. Αντίστασης, 16122
Τηλ: 210 7250864

Καισαριανή: 2/3 /2017

ΘΕΜΑ: : «Καταγραφή αθλητικών εγκαταστάσεων »
Σας ενηµερώνω ότι σύµφωνα µε την απογραφή των αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου
Καισαριανής καταγράφηκαν τα παρακάτω.
1.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕ∆Ο : ∆ιαστάσεων 118×69 (πλαστικό χόρτο) περιλαµβάνει:
6 Μεγάλες κολώνες ∆ΕΗ για νυχτερινούς αγώνες µε 18 προβολείς 1.000W
2 Αποδυτήρια (30 τ.µ) το καθένα µε (2 ντους, 3 νιπτήρες, 2 τουαλέτες)
1 Αίθουσα αθλητικών εκδηλώσεων .

2.

ΓΗΠΕ∆Ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 5×5 : ∆ιαστάσεων 48×27 (πλαστικό χόρτο)
Περιλαµβάνει: 3 κολώνες ∆ΕΗ για νυχτερινούς αγώνες µε 9 προβολείς 500W
Αποδυτήρια (12 τ.µ).

3.

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ: ∆ιαστάσεων 50×28 περιλαµβάνει:
24 φωτιστικά ( καµπάνες ) µε λάµπες 400 w
10 προβολείς µε λάµπες 400 w
1 Ηχοσύστηµα αποτελούµενο από µια κονσόλα ,ένα µικρόφωνο, τέσσερα ηχεία .
1 Κλιµατιστική µονάδα 32.000 Μ³ /h
2 Επαγγελµατικές πτυσσόµενες µπασκετες.
1 Ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσµάτων
2 Γραφεία , 2 ντουλάπες , 5 καρέκλες.
4 Ηλιακούς θερµοσίφωνες.
192 Καθίσµατα θεατών.
2 Αίθουσες αποδυτηρίων (35 τ.µ) η καθεµία µε (3 ντους, 2 νυπτήρες, 2 τουαλέτες).
1 Κλιµατιστικό fugitsu 9.000 BTU .

4.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ (Μ. Κρητικόπουλος )
Περιλαµβάνει:Γήπεδο ποδοσφαίρου διαστάσεων 123×81 µε φυσικό χόρτο.
13 ∆ηµοσιογραφικά θεωρεία.
4.000 Θέσεις θεατών.
Μικροφωνική εγκατάσταση αναµεταδόσεις αποτελεσµάτων. αποτελούµενο από
µια κονσόλα , ένα µικρόφωνο, ηχεία.
3 Μεγάλους επαγγελµατικούς πυλώνες µε 30 λαµπτήρες ο καθένας για νυχτερινή
χρήση.
Λεβητοστάσιο: αποτελούµενο µε δυο boiler, δοχείο πιέσεως και µε έναν καυστήρα µε
φυσικό αέριο.
Υποσταθµός ∆ΕΗ (ονοµαστική τάση Υ/Σ 20-15/4kv ονοµαστική ισχύς Υ/Σ 20 kv
Αντλιοστάσιο: αποτελούµενο από µεγάλο ηλεκτρολογικό πίνακα ,δύο αντλίες για την
µεταφορά νερού ποτίσµατος του γηπέδου και δεξαµενή χωρητικότητας 120 κυβικά νερού.
4 Ηλιακούς θερµοσίφωνες : χωρητικότητας 180 λίτρων.
Ιατρείο : εξοπλισµένο µε ψυγείο, κρεβάτι ασθενών, απινειδωτη φιάλη οξυγόνου
Ένα γραφείο, µια ντουλάπα, 2 καρέκλες ένα air condition.

Κάτω από τις κερκίδες του γηπέδου Μ. Κρητικόπουλος στεγάζονται :
Ένα γραφείο ∆ιαιτητών, µία αίθουσα Τύπου, 2 γραφεία ∆ιοίκησης, µια αίθουσα
αθλητικών εκδηλώσεων (καφετέρια), µια αίθουσα γυµναστήριου, αποδυτήρια
γηπεδούχων (60 τ.µ) (8 ντους,2 νυπτήρες,3 τουαλέτες,5 ουροτήρες) αποδυτήρια
φιλοξενουµένων (55 τ.µ) (8 ντους,2 νυπτήρες,2 τουαλέτες, 4 ουροτήρες) ένα γραφείο
προπονητού, µια σάουνα, µια αίθουσα ιµατισµού, πλυντήριο ρούχων.

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 :
•
•

Έκθεση Καταγραφής – Απογραφής Κινητών Στοιχείων των αθλητικών
εγκαταστάσεων του ∆ηµοτικού Σταδίου Καισαριανής.
Σχέδια Αποτύπωσης - Τεχνικά Στοιχεία Ακινήτων των αθλητικών
Εγκαταστάσεων του ∆ηµοτικού Σταδίου Καισαριανής.

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 Ιωάννης 12)
Βεχλίδη Μαρία 13) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 14) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα
15) Βασιλάκη Αικατερίνη 16)Κοντόσταυλος Γεώργιος 17) Κατσαρέλης
Νικόδηµος 18) Σοφιανόπουλος Γεώργιο 19)Καµπάκας Αντώνιος 20)
Λυκούδης Αλεβίζος 21) Βοσκόπουλος Χρήστος 22) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος
23) Κακανάκης Ευάγγελος, 24) Αλεξοπούλου Μαρία .

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
11/04/2017
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

