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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  190 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 19ης/12.09.2017,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 12η του µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του 
έτους 2017.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,12/09/2017, ηµέρα ΤΡΙΤΗ 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. 10841/08.09.2017, 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 ένα (21) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

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



20. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
21.   
22.   
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: Άξονες µελέτης αξιοποίησης του ιστορικού χώρου του πάρκου του 
Σκοπευτηρίου στο ∆ήµο Καισαριανής καθώς και έγκριση σκοπιµότητας 
διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού µελετών «Ανάδειξης και Αξιοποίησης του 
ιστορικού χώρου του πάρκου». 

 
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:    
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∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ          προς             

                                                                                             ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                

                                                           
ΘΕΜΑ: 1. ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΤΟΥ  ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
2. Έγκριση Σκοπιµότητας ∆ιενέργειας Ανοικτού ∆ιαγωνισµού Μελετών «Ανάδειξης και 

Αξιοποίησης του Ιστορικού Χώρου του Πάρκου Σκοπευτηρίου» 
 

Με την έκδοση του υπ΄αρ. 159/Α΄/6-9-2016 ΦΕΚ, η χρήση του Πάρκου Σκοπευτηρίου µε τα 
υφιστάµενα κτίσµατα που υπάρχουν, παραχωρήθηκε στο ∆ήµο Καισαριανής για  40 έτη. Ο χώρος που 
παραχωρήθηκε έχει έκταση 463.946µ². 
Ο χαρακτήρας που αρµόζει σε ένα πάρκο αναψυχής ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
σύγχρονης κοινωνίας δεν είναι αυτονόητος ειδικά για το συγκεκριµένο χώρο που έχει έντονο ιστορικό 
χαρακτήρα, λόγω των µαζικών εκτελέσεων κατά τη διάρκεια της γερµανικής κατοχής στην Ελλάδα. Ο 
∆ήµος Καισαριανής πάντα µε σεβασµό στους πολίτες και στην ιστορία του τόπου αλλά και της χώρας, 
έχει κατασκευάσει το Μνηµείο Εθν. Αντίστασης το 2003 και το Μουσείο Εαµικής Εθνικής 
Αντίστασης σε υπάρχον κτίριο που προϋπήρχε στο χώρο από το τέλος του 19ου αιώνα. Η διατήρηση 
της µνήµης και της ιστορίας είναι πρωτεύον στόχος διαχρονικά του ∆ήµου Καισαριανής και η 
προσπάθεια είναι τα ίχνη της ιστορίας να ενταχθούν στο άλσος και στην καθηµερινή ζωή των 
κατοίκων της πόλης.  
Προτείνεται η δηµιουργία ενός άλσους αναψυχής που θα ικανοποιεί ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων του 
ελεύθερου χρόνου κάθε ηλικίας µε δυνατότητες ενεργητικής και παθητικής συµµετοχής.  
 



ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΡΚΟΥ 
Το 1989 εκπονήθηκε Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός ∆ιαγωνισµός για την ανάπλαση του χώρου του 
Σκοπευτηρίου. Μεγάλο τµήµα της µελέτης υλοποιήθηκε από το ∆ήµο Καισαριανής µετά από πολλούς 
αγώνες, χωρίς να συµπεριληφθούν τα κτίρια που χρησιµοποιούσε ακόµα η Π.Σ.Ε.  
Με τα νέα δεδοµένα και την αποχώρηση της Π.Σ.Ε. από το χώρο του Σκοπευτηρίου πρέπει να 
ενταχθούν τα δύο υφιστάµενα κτίρια (Χάραµα και γραφεία Σκοπευτικής) καθώς και ο όµορος στα 
πρώην γραφεία 50άρης στόχος. 
Με βασικό γνώµονα το χρέος στην διατήρηση, ανάδειξη και διαφύλαξη της ιστορίας της πόλης και της 
χώρας, στόχος είναι η προώθηση του πάρκου του Σκοπευτηρίου σαν υπερτοπικός τόπος µνήµης και 
γνώσης της ιστορίας. Με την παρούσα πρόταση οργανώνονται νέες χρήσεις στον χώρο, πάντα µε 
σεβασµό στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του, αλλά και στο πράσινο που κάνουν το πάρκο µοναδικό. Στόχος 
της µελέτης είναι η δηµιουργία ενός χώρου ιστορικής µνήµης, πολιτισµού, αθλητισµού και αναψυχής, 
που να απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές και κοινωνικές οµάδες των πολιτών. 
Οι νέες χρήσεις που προτείνονται να αναπτυχθούν, έχουν στόχο να γίνει το πάρκο του Σκοπευτηρίου 
τόπος προσέλκυσης επισκεπτών καθηµερινά και σε όλη τη διάρκεια της µέρας.  
Η διαρκής παρουσία επισκεπτών στο πάρκο του Σκοπευτηρίου θα συµβάλλει πολύ στην µείωση των 
κρουσµάτων παραβατικότητας που σηµειώνονται τα τελευταία χρόνια. Επίσης προσβλέπει στην 
προσέλκυση ειδικά των νέων, προσφέροντας υγιείς δραστηριότητες αλλά και έναν ασφαλή χώρο 
κοινωνικοποίησης και συνδιαλλαγής. 
Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να λειτουργήσουν ορισµένες δοµές του πνευµατικού κέντρου του 
∆ήµου σε νέους οργανωµένους χώρους, κατάλληλους για τη χρήση που στεγάζουν, στο κέντρο της 
πόλης, εύκολα προσβάσιµους από όλους τους δηµότες.   
Με την παρούσα έκθεση θα περιγράψουµε τις προτεινόµενες παρεµβάσεις στα ανεκµετάλλευτα κτίρια 
που βρίσκονται στο πάρκο του Σκοπευτηρίου και που πρόσφατα παραχωρήθηκαν στον ∆ήµο 
Καισαριανής για χρήση, όπως και στην αναδιοργάνωση και ανάπλαση των υπαίθριων 
δραστηριοτήτων. 
 
Οι άξονες των παρεµβάσεων προτείνονται στους παρακάτω χώρους: 

1. Πρώην κέντρο διασκέδασης «Χάραμα» 

2. Πρώην γραφεία Π.Σ.Ε. 

3. Αθλητικοί χώροι 

4. Σύστημα καναλιών νερού 

5. Ηλεκτροφωτισμός πάρκου 

6. Χώροι στάθμευσης 

7. Σήμανση πάρκου 

Πρωταρχικός στόχος  είναι η διατήρηση της ιστορικότητας του τόπου, οπότε οι παρεµβάσεις που 
προτείνονται είναι τέτοιες που να µην επηρεάζουν και να µην υπερκαλύπτουν τον ιστορικό και 
µνηµειακό χαρακτήρα του χώρου. Προβλέπεται επίσης η οργάνωση των υπαίθριων δραστηριοτήτων 
και την ενεργειακή αναβάθµιση του πάρκου σε ότι αφορά τα συστήµατα φωτισµού και άρδευσης.  
 
ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΡΑΜΑ 
Το κτίριο κατασκευάστηκε από τις αρχές του 19ου µε χρήση αναψυκτηρίου για τις ανάγκες των 
χρηστών του Σκοπευτηρίου, ενώ το 1937 παραδόθηκε στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Σαν κέντρο 
διασκέδασης άρχισε να λειτουργεί από τη δεκαετία του ΄50, ενώ από το 1960 ονοµάστηκε ‘Χάραµα» 
από το οµώνυµο τραγούδι του Παπαϊωάννου. Η λειτουργία του σταµάτησε πριν µερικά χρόνια και 
αποτελεί τοπόσηµο της πόλης της Καισαριανής και κοµµάτι της ιστορίας του ρεµπέτικου στην Αθήνα. 
Οι νέες χρήσεις που προτείνονται για το συγκεκριµένο κτίριο στοχεύουν στη διατήρηση του αρχικού  
χαρακτήρα του και το µετατρέπουν σε ένα πολυχώρο που θα φιλοξενεί τις µουσικές δραστηριότητες 
της πόλης που αφορούν στο λαϊκό και ρεµπέτικο τραγούδι και τους παραδοσιακούς χορούς. Το κτίριο 
το οποίο χρήζει εκτεταµένης ανακαίνισης θα διαµορφωθεί έτσι ώστε να είναι κατάλληλο για τις εξής 
χρήσεις: 

• Διαλέξεις, εκδηλώσεις και παραστάσεις 

• Ωδείο εκμάθησης λαϊκών οργάνων 

• Εκμάθηση παραδοσιακών χορών  

• Μαθήματα μπαλέτου 



• Μικρός εκθεσιακός χώρος με αναφορές στο ρεμπέτικο τραγούδι 

• Στούντιο ηχογραφήσεων 

• Γραφεία  

• Αναψυκτήριο που θα εξυπηρετεί όλο το πάρκο Σκοπευτηρίου  

ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ Π.Σ.Ε. 
Το κτίριο αυτό καθώς και ο περίκλειστος υπαίθριος χώρος  του, σεβόµενοι την υποχρέωση διατήρησής 
του όπως έχει σύµφωνα µε το ΦΕΚ παραχώρησης, προτείνεται να διαµορφωθεί σαν ένας χώρος 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων, απευθυνόµενος κυρίως στους νέους της πόλης. ∆ηµιουργείται ένα 
σύγχρονος χώρος νέων στον οποίο µέσα από τις δραστηριότητες που προσφέρει, επιδιώκει την 
κοινωνικοποίηση και την τόνωση των ενδιαφερόντων της νέας γενιάς, ενώ µέσω της  γειτνίασης µε το 
Μουσείο και το Μνηµείο προωθείται η γνώση και η διατήρηση της ιστορίας της χώρας. 
Το κτίριο το οποίο χρειάζεται αρκετές επισκευές, προτείνεται να στεγάσει τις παρακάτω 
δραστηριότητες: 

• Τη Δημοτική Βιβλιοθήκη 

• Χώρους αναγνωστηρίου και επιτραπέζιων παιχνιδιών για νέους και ενήλικες  

• Χώρο βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου για παιδιά 

• Τα εργαστήρια εικαστικών του πνευματικού κέντρου (αγιογραφία, μαριονέττες κλπ) 

• Γραφεία 

• Υπαίθριο θέατρο στον εξωτερικό περίκλειστο χώρο 

Πρέπει να είµαστε προσεκτικοί στις κατασκευές που προτείνονται για τους υπαίθριους χώρους καθώς 
δεν επιτρέπεται να επεκταθούµε σε δόµηση και αυτό αφορά βασικά στην κατασκευή του θεάτρου στον 
50άρη στόχο. 
Οι χρήσεις που προτείνονται και για τα δύο κτίρια έχουν στόχο τη λειτουργία των χώρων σε 
καθηµερινή βάση και καθ΄όλη τη διάρκεια της µέρας. 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
Προτείνεται η µετατροπή του µικρού γηπέδου ποδοσφαίρου  σε µικρό προπονητικό στίβο στα όρια του 
διαµορφωµένου γηπέδου. Θεωρούµε ότι οι ανάγκες της πόλης  σε γήπεδα ποδοσφαίρου καλύπτονται, 
ενώ δεν υπάρχει στην Καισαριανή χώρος για αθλήµατα στίβου.  
Παράλληλα επισκευάζονται τα γήπεδα µπάσκετ που βρίσκονται κοντά και µε το γήπεδο 5Χ5 που 
υπάρχει δηµιουργείται στα όρια του πάρκου ένα κέντρο άθλησης των δηµοτών. 
Προτείνεται επίσης η τοποθέτηση οργάνων γυµναστικής ενηλίκων σε δύο σηµεία. Το ένα στο κέντρο 
άθλησης και το δεύτερο στη θέση της πρώην παιδικής χαράς στο κάτω µέρος του πάρκου στην είσοδο 
από την Ηρ. Σκοπευτηρίου 
ΚΑΝΑΛΙΑ – ΑΡ∆ΕΥΣΗ 
Προτείνεται ο εκσυγχρονισµός των συστηµάτων άρδευσης του πάρκου και η επαναλειτουργία των 
καναλιών νερού που διατρέχουν το πάρκο και των συντριβανιών, µε σύγχρονα συστήµατα 
εξοικονόµησης ενέργειας και νερού. 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
Προτείνεται η αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωµάτων και αναβάθµιση των δικτύων φωτισµού 
µε νέα σύγχρονης τεχνολογίας εξοικονόµησης ενέργειας. 
ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
Προτείνεται η ανάπλαση και η οργάνωση των χώρων στάθµευσης που βρίσκονται στα όρια του 
πάρκου. Οι χώροι στάθµευσης απαιτούνται από τη στιγµή που οι χρήσεις του πάρκου αυξάνονται και ο 
αριθµός των τοπικών αλλά και υπερτοπικών επισκεπτών πρόκειται να πολλαπλασιαστεί. 
ΣΗΜΑΝΣΗ 
Θα τοποθετηθούν πινακίδες σήµανσης του πάρκου µε διαγράµµατα θέσεων και διαδροµών αλλά και 
µε σύντοµες περιγραφές των σηµαντικών σηµείων του πάρκου του Σκοπευτηρίου. 
 
Παράλληλα θα προταθούν σηµειακές παρεµβάσεις σε όλα τα στοιχεία και σηµεία του πάρκου, προς 
βελτίωση των υπαρχόντων κατασκευών και υποδοµών, ώστε να καταστούν λειτουργικές, ασφαλείς και 
εύκολα συντηρήσιµες. 
Για την λειτουργία και τη διαρκή συντήρηση των στοιχείων του πάρκου, θα συµβάλλουν τα έσοδα από 
το δηµοτικό αναψυκτήριο που θα λειτουργήσει, όπως και από την ενοικίαση των χώρων διαλέξεων, 
παραστάσεων και θεάτρου που δηµιουργούνται.  



 Κατόπιν των παραπάνω εισηγούµαστε την έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο των 
προτεινόµενων χρήσεων που θα αναδειχθούν λεπτοµερώς µέσα από τις Οριστικές Μελέτες και 
την έγκριση της σκοπιµότητας εκτέλεσης του Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για την επιλογή 
αναδόχου/ων Μελετητή/ών «Ανάδειξης και Αξιοποίησης του Ιστορικού Χώρου του Πάρκου 
Σκοπευτηρίου» µε βάση και την χρηµατοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής ΚΑΕ 9769.01.150 
(Απόφαση 123/2017- 12η Συνεδρίαση)  
 
          Η Αναπλ. Προϊσταµένη                                                      Η ∆ιευθύντρια  
    Αρχιτεκτονικού Τµήµατος &                                               Τεχνικών Υπηρεσιών 
             Σχεδίου Πόλης                                                                    
             Χαρίτου Ελιάνα                                                             Κωνσταντοπούλου Βάσω 
        Αρχιτέκτων   Μηχανικός                                                   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 τις προτεινόµενες χρήσεις όπως αναλύονται εισηγητικά όπου θα 
αναδειχθούν λεπτοµερώς µέσα από τις οριστικές µελέτες . 

Επίσης εγκρίνει τη σκοπιµότητα εκτέλεσης του ανοιχτού διαγωνισµού για την 
επιλογή αναδόχου/ων ,µελετητή/ων «Ανάδειξης και Αξιοποίησης του 
ιστορικού χώρου του πάρκου Σκοπευτηρίου» µε βάση και την χρηµατοδότηση 
από την Περιφέρεια Αττικής ΚΑΕ 9769.01.150(Απόφαση 123/2017-12η 

Συνεδρίαση). 

 
 
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) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  14) Βασιλάκη Αικατερίνη 
15)Κοντόσταυλος Γεώργιος 16)Καµπάκας Αντώνιος  17) Λυκούδης Αλεβίζος 
18) Βοσκόπουλος Χρήστος 19) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 20) Κακανάκης 
Ευάγγελος,,21) Κατσαρέλης Νικόδηµος  . 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ      12/09/2017 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


