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                                                                 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ          08 /03/2021 
                                                                 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:              3087 
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                      Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η    03/03/2021 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  12 

Πρακτικό της με αριθμό 4ης/03.03.2021,  τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης 
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την 3η του 
μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2021.    

Στην Καισαριανή σήμερα, 03/03/2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00μ.μ ,το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης  ύστερα από την με αριθμό 
πρωτ.2434/25.02.2021 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 
παρ.6  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκαν με τις 
αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν.4635/2019 . 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι 
τεσσάρων (24) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι τέσσερα (24) 
μέλη και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Δημοτικοί Σύμβουλοι                                        Δημοτικοί Σύμβουλοι 

    Ζαρκαδούλας Νικόλαος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.    

  1. Φασκιώτης Γεώργιος 1.Βούρλου Μαρία 
  2. Τσιροζίδης Ιωάννης  2.Αντωνόπουλος Δημήτρης 
  3. Καλαλής Εμμανουήλ 3.Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος 
  4. Μαζαράκης Ευγένιος  
  5. Γαβρίλη Αγγελική  
  6. Κιτσέλης Εμμανουήλ  
  7. Σταμέλος Ηλίας  
  8. Γεωργοπούλου Κανέλλα  
  9. Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος  
10. Κατσαρέλης Νικόδημος  
11. Σαρρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα    
12. Αραχωβίτη Μαρία  
13. Πλυτάς Ευάγγελος  
14. Κατημερτζής Γεώργιος  
15. Γραφίδου Γεσθημανή  
16. Καρατζάς Ανδρέας  
17. Παρασκευά Δέσποινα  
18. Παραγυιού Άννα  
19. Κουφού Σταυρούλα  
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20. Αλεξόπουλος Σπυρίδων  
21. Μιλτσακάκης Μιχάλης  
22. Χατζησάββας Μηνάς  
23. Καγιαμπάκη Ειρήνη  
24.   
25.   
26.   
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Βοσκόπουλος που 
κλήθηκε νόμιμα με την ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου. Παρούσα ήταν 
δημοτική υπάλληλος  Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης μετά από παρέμβαση της επικεφαλής 
της παράταξης «Πρώτη Φορά Καισαριανή» κ. Γραφίδου, άλλαξε ο τίτλος του 
1ου θέματος «Περί της λειτουργίας του Γυμναστηρίου «ΚΑΙΣΑΡΙΟ» σε  
«Συζήτηση-ενημέρωση για το Δημοτικό Γυμναστήριο ΚΑΙΣΑΡΙΟΝ και λήψη 
απόφασης σχετικά με τη λειτουργία του», επικαλούμενη το θέμα της 
απόφασης του προηγούμενου Δ.Σ.26/01/2021. 

 

ΘΕΜΑ: Συζήτηση-ενημέρωση για το Δημοτικό Γυμναστήριο ΚΑΙΣΑΡΙΟΝ και 
λήψη απόφασης σχετικά με τη λειτουργία του. 

 

Ο κ. Αντιπρόεδρος κ. Ζαρκαδούλας Νικόλαος από την παράταξη «Πρώτη 
Φορά Καισαριανή προεδρεύει στο θέμα αυτό διότι ο Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου καθώς και η Αντιδήμαρχος κ. Βούρλου Μαρία  δεν μπορούν να 
μετάσχουν  στη συζήτηση ούτε και στη λήψη απόφασης λόγω κωλύματος 
συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν.3463/06(ΚΔΚ),κατόπιν 
παρέμβασης της επικεφαλής της παράταξης «Πρώτη Φορά Καισαριανής» κ. 
Γραφίδου Γεσθημανής. 

Ο κ. Ζαρκαδούλας Νικόλαος  εισηγείται το πιο πάνω θέμα της  ημερήσιας 
διάταξης θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση με 
αριθμ.πρωτ.: 2700/02-03-2021 του Δημάρχου  η οποία έχει ως εξής:   

 
1. Η Διοίκηση του Δήμου κατά την συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 

26/1/2021 με θέμα το Δημοτικό Γυμναστήριο ΚΑΙΣΑΡΙΟΝ και την λήψη απόφασης  

σχετικά με την λειτουργία του, είχε προτείνει: 

 Την λύση του μνημονίου συνεργασίας με την Νήαρ Ηστ,  

 Την σύσταση Γυμναστηρίου μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης του  

Δήμου Καισαριανής (ΚΕΔΗΚ) ως καθ’ ύλην αρμόδια  

 Την έγκριση παραχώρησης του χώρου, όπου στεγάζεται σήμερα το 

γυμναστήριο, στην ΚΕΔΗΚ. 
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2. Με την υπ.αριθ. 3/3-2-2021 απόφαση του, το  Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την 

αναβολή για την λήψη απόφασης, προκειμένου να προσκομιστεί απόφαση 

συναίνεσης όσον αφορά την λύση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Νήαρ Ηστ με τον Δήμο, καθώς και η σύμφωνη γνώμη 

των εργαζομένων. 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Νήαρ Ηστ απέστειλε στον Δήμο το υπ.αριθ. 1960/21 

πρακτικό σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε: 

 Η ΝΗΑΡ – ΗΣΤ να μην συνεχίσει την λειτουργία του Γυμναστηρίου με το 

δικό της ΑΦΜ & 

 Ότι παραιτείται από τυχόν διεκδικήσεις σε βάρος του Δήμου σχετικά με τα 

χρέη που δημιουργήθηκαν από την λειτουργία του Γυμναστηρίου 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΗΚ κατά την συνεδρίαση της 26/2/2021 

αποφάσισε την έναρξη της λειτουργίας Δημοτικού Γυμναστηρίου & την παροχή 

υπηρεσιών Γυμναστικής από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου 

(ΚΕΔΗΚ) 

5. Οι δύο εργαζόμενες του Γυμναστηρίου απέστειλαν την σύμφωνη γνώμη τους…. 

 Ύστερα από τα ανωτέρω, τα οποία αποτελούν το πλαίσιο της ενημέρωσης του Σώματος 

παρακαλούμε για την έγκριση των ενεργειών σχετικά με την λειτουργία του Δημοτικού 

Γυμναστηρίου. 

Στην συνέχεια διεξάγεται διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου ενόψη των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη του 
Σώματος  και αφορούν στο πρακτικό 3/21-11-20 του Δ.Σ της ΝΗΑΡ-ΗΣΤ 
σύμφωνα με το οποίο παραιτείται από το σύμφωνο συνεργασίας με τον Δήμο, 
και την με αριθμ.πρωτ.:2715/02-03-21 έγγραφη συναίνεση των εργαζομένων 
όπως είχε ζητηθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ και η οποία 
καταγράφεται αναλυτικά στα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης . 

Κατόπιν των ανωτέρω στοιχείων η πρόταση της διοίκησης διαμορφώνεται ως 
εξής : Αποδοχή της λύσης του μνημονίου συνεργασίας με την Νήαρ Ηστ-
Μικρασιατική και λειτουργία του δημοτικού Γυμναστηρίου από την Κοινωφελή 
Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου (ΚΕ.ΔΗ.Κ). 

Η κ. Γραφίδου Γεσθημανή επικεφαλής της παράταξης  «Πρώτη φορά 
Καισαριανή» πρότεινε να διατυπωθεί  το θέμα ως εξής: α) αποδοχή της λύσης 
του μνημονίου συνεργασίας με την ΝΗ, αφού καταγραφούν οι απαιτήσεις για 
τις οφειλές που υπάρχουν μέχρι σήμερα και γίνει ξεκάθαρος ο τρόπος με τον 
οποίο θα λυθεί το μνημόνιο με σύνταξη εγγράφου, β) έγκριση επί της αρχής 
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δημιουργίας  Δημοτικού Γυμναστηρίου μέσω της ΚΕ.ΔΗ.Κ , η οποία σε 
εύλογο χρόνο, θα εκπονήσει  σχετική οικονομοτεχνική μελέτη .  

Μετά την διαλογική συζήτηση και την τοποθέτηση της Διοίκησης και των 
παρατάξεων η οποία αναλυτικά καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά,  τέθηκε προς ψήφιση η πρόταση της διοίκησης όπως 
διαμορφώθηκε  μετά και την πρόταση της επικεφαλής της παράταξης «Πρώτη 
Φορά Καισαριανη» κ. Γραφίδου Γεσθημανής  , ως εξής : 

Έγκριση της λειτουργίας του γυμναστηρίου «ΚΑΙΣΑΡΙΟΝ» μέσω της 
«ΚΕΔΗΚ» και αποδοχή  της λύσης του μνημονίου συνεργασίας με τον 
Αθλητικό Όμιλο Νήαρ –Ηστ –Μικρασιατική χωρίς καμία οικονομική απαίτηση 
εκατέρωθεν. 

Υπέρ της  πρότασης ψήφισαν δέκα πέντε (15), 1) Φασκιώτης Γεώργιος 2) 
Τσιροζίδης Ιωάννης 3) Καλαλής Εμμανουήλ   4) Μαζαράκης Ευγένιος 5) 
Γαβρίλη Αγγελική   6) Κιτσέλης Εμμανουήλ 7) Χατζησάββας Μηνάς ,8) 
Γραφίδου Γεσθημανή  9) Ζαρκαδούλας Νικόλαος  10) Καρατζάς Ανδρέας , 11) 
Παρασκευά Δέσποινα  12) Παραγυιού Άννα 13) Κουφού Σταυρούλα 14) 
Αλεξόπουλος Σπυρίδων  15) Καγιαμπάκη Ειρήνη. 

 Κατά της πρότασης ψήφισαν εννέα (9) οι κ.κ 1)Σταμέλος Ηλίας  2) 
Γεωργοπούλου Κανέλλα  , 3) Πολυχρονάκη Συμεών-Χρήστος 4) Κατσαρέλλης 
Νικόδημος,  5) Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή 6) Αραχωβίτη Μαρία 7) 
Πλυτάς Ευάγγελος  8) Κατημερτζής Γεώργιος 9) Μιλτσακάκης Μιχάλης 

Αιτιολογώντας την ψήφο της «Λαϊκής Συσπείρωσης Καισαριανής» ο 
επικεφαλής της παράταξης κ. Σταμέλος Ηλίας ,δήλωσε ότι το πλαίσιο 
λειτουργίας του Δημοτικού Γυμναστηρίου «ΚΑΙΣΑΡΙΟΝ» έχει τεθεί από την 
δημοτική σύμβουλο κ. Γεωργοπούλου Κανέλλα όπως αναλυτικά αναφαίρετε 
στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.   

 

Η επικεφαλής της παράταξης «Συνεργασία Πολιτών Καισαριανής» κ. 
Παραγιού Άννα , προτείνει και την συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής 
για την δημιουργία μιας οικονομοτεχνικής μελέτης για το ΚΑΙΣΑΡΙΟΝ . 

 

Ύστερα από την ανωτέρω διαδικασία  

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Με ψήφους δέκα πέντε (15) υπέρ, κατά εννέα (9) των κ.κ 1)Σταμέλου Ηλία  
2) Γεωργοπούλου Κανέλλας   3) Πολυχρονάκη Συμεών-Χρήστου 4) 
Κατσαρέλλη Νικόδημου,  5) Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή 6) 
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Αραχωβίτη Μαρία 7) Πλυτά Ευάγγελου  8) Κατημερτζή Γεωργίου 9) 
Μιλτσακάκης Μιχάλης  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

α)Εγκρίνει την λειτουργία του δημοτικού γυμναστηρίου μέσω της «ΚΕΔΗΚ» 
και αποδέχεται την λύση του μνημονίου συνεργασίας με σύνταξη εγγράφου με 
τον Αθλητικό Όμιλο Νήαρ –Ηστ –Μικρασιατική χωρίς καμία οικονομική 
απαίτηση εκατέρωθεν μέχρι την ημέρα της συζήτησης και 

β)Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα θα έρθει οικονομικοτεχνική μελέτη για 
την λειτουργία του Γυμναστηρίου. 

 

 

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που 
έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και τους 
Δημοτικούς Συμβούλους:   2) Φασκιώτης Γεώργιος 3) Τσιροζίδης Ιωάννης 4) 
Καλαλής Εμμανουήλ   5) Μαζαράκης Ευγένιος 6) Γαβρίλη Αγγελική  7) 
Κιτσέλης Εμμανουήλ  8) Σταμέλος Ηλίας 9) Γεωργοπούλου Κανέλλα  , 10) 
Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος 11)Κατσαρέλλης Νικόδημος 12) 
Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή 13) Αραχωβίτη Μαρία 14) Πλυτάς 
Ευάγγελος  15) Κατημερτζής Γεώργιος 16) Γραφίδου Γεσθημανή  17) 
Καρατζάς Ανδρέας, 18) Παρασκευά Δέσποινα  19) Παραγυιού Άννα 20) 
Κουφού Σταυρούλα 21) Αλεξόπουλος Σπυρίδων  22) Μιλτσακάκης Μιχάλης 
23) Χατζησάββας Μηνάς 24) Καγιαμπάκη Ειρήνη 

 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  03/03/2021 

Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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