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Πρακτικό της με αριθμό 16ης/24.04.2015,  συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, της 24ης του μηνός  ΑΠΡΙΛΙΟΥ του 
έτους 2015.   

Στην  Καισαριανή  σήμερα, 24/04/2015, ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα  18.00 
μ.μ , το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική 
δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα οδός Βρυούλων και 
Κλαζομενών , ύστερα από την με αριθμό πρωτ.4202 /21.04.2015, πρόσκληση
του Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Διαπιστώθηκε 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
Δημοτικοί Σύμβουλοι                                        Δημοτικοί Σύμβουλοι
                                                                                                               

    Κατημερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος Δ.Σ.    
    

  1. Πολυχρονάκης Συμεών 1. Γαβρίλης  Γεώργιος
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Βούρλος Δημήτρης
  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. Καμπάκας Αντώνης
20. Λυκούδης Αλεβίζος
21. Βοσκόπουλος Χρήστος
22. Αντωνόπουλος Δημήτρης
23. Ιωαννίδης Θεόδωρος
24. Μαζαράκη Έλλη
25. 
26. 
       

     Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  Δήμαρχος κ.   Σταμέλος Ηλίας   
και η δημοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών
της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ: Έγκριση εκδήλωσης με τίτλο «Καισαριανή του λαού και της 
τέχνης , σήμερα» και έγκριση σχετικής πίστωσης.

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της  ημερήσιας 
διάταξης θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση  
της Αντιδημάρχου Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού και Νέας Γενιάς κ. 
Γεωργοπούλου Κανέλλας  η   οποία έχει ως εξής:   

ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  «ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ , ΣΗΜΕΡΑ».

Προτείνουμε  την  έγκριση  της  συγκεκριμένης  εκδήλωσης  που  με  τον
διαδραστικό βιωματικό  τρόπο προσέγγισης των εικαστικών τεχνών και για
ενήλικες και για παιδιά.

Ακολουθεί αναλυτική αναφορά της πρότασης από τον υπεύθυνο.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ-ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  

Προς   τον  Δήμο Καισαριανής



Υπόψη Δημάρχου, κου Σταμέλου Ηλία,
Υπόψη  Αντιδημάρχου Πολιτισμού, κας Κανέλας Γεωργοπούλου,
Υπόψη του διευθυντή και προϊσταμένης της Οικ/κής υπηρεσίας του Δήμου Καισαριανής,
και υπόψη του Γενικού Γραμματέα

Καισαριανή, Μάρτιος 2015

Αξιότιμες Κυρίες,
Αξιότιμοι Κύριοι,

Σύμφωνα  με  την  έως  τώρα  επιτυχημένη  συνεργασία  μας  στο  πολιτιστικό  τμήμα  του  Δήμου
Καισαριανής,  στον  τομέα  των  εικαστικών  εκδηλώσεων  που  διοργανώνει  ο  Δήμος,  αλλά  και  της
γενικότερης  προσπάθειας  που  κάνει  για  την  αισθητική  κι  εικαστική  πλαισίωση  του  με  έργα  κι
εκδηλώσεις  που  έχουν  ως  κέντρο  τους  τη  διαδραστικότητα  των  δημοτών  και  του  Λαού  με  την
εικαστική Τέχνη, τον Πολιτισμό, τα ήθη & τα έθιμα, αλλά και την σύγχρονη ανάγνωση τους, σας
καταθέτω  πρόταση-μελέτη  και  προσφορά για  τη  διοργάνωση εικαστικής  διαδραστικής-βιωματικής
λαϊκής  εκδήλωσης  και  έκθεσης  ζωγραφικής,  διάρκειας  5  εργάσιμων  ημερών  (μιας  εργάσιμης
εβδομάδας) με τίτλο: «Καισαριανή του Λαού & της Τέχνης, σήμερα». 

Η πρόταση  αυτή περιλαμβάνει  δύο  εικαστικές  εκθέσεις  κι  εκδηλώσεις-σεμινάρια,  διάρκειας  πέντε
εργάσιμων ημερών (μία εργάσιμη εβδομάδα) που θα εναλλάσσονται, πρωί κι απόγευμα, με ελεύθερη
είσοδο για τους δημότες και το ευρύ κοινό. 
Επίσης,  περιλαμβάνει  την  δημιουργία  και  την  εκτύπωση  αφισών,  προσκλήσεων  καθώς  και
προγράμματος της εκδήλωσης σε περιορισμένα αντίτυπα για το καθένα, για λόγους συλλεκτικής αξίας.
Τα έντυπα αυτά θα φιλοτεχνήσει ο καλλιτέχνης και θα δοθεί στον Δήμο δείγμα από το καθένα για το
αρχείο.   

Την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την διαχείριση της τελικής ιδέας, της επιμέλειας και της πλήρους
διοργάνωσης  της  εικαστικής  εκδήλωσης  και  της  έκθεσης  ζωγραφικής  για  λογαριασμό  του  Δήμου
Καισαριανής θα έχει ο υποφαινόμενος, βραβευμένος εικαστικός καλλιτέχνης σε Ελλάδα & εξωτερικό,
κ. Γιώργος Ταξιαρχόπουλος, «γέννημα-θρέμμα Καισαριανιώτης», εικαστικός με μεγάλη εκπαιδευτική
εμπειρία  στην  καλλιτεχνική  εκπαίδευση  ενηλίκων  & ανηλίκων,  υποψήφιος  διδάκτορας  της  ΑΣΚΤ
στην Διδακτική της Τέχνης.    

Η ροή της εκδήλωσης προτείνεται να έχει ως εξής: 
Την πρώτη ημέρα θα λάβουν χώρα οι δηλώσεις συμμετοχής στον χώρο εκδηλώσεων του Δημαρχείου
κι  η  γνωριμία  με  τους  πολίτες,  καθώς  κι  η  ενημέρωσή  τους  σχετικά  με  το  πρόγραμμα  και  την
εικαστική εκδήλωση συνολικά. 
Θα μοιραστεί το πρόγραμμα και θα οργανωθούν τα σεμινάρια με τα απαιτούμενα υλικά προκειμένου
να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος. 
Επίσης,  θα  αναλυθούν  από  τον  υπεύθυνο  η  εκπαιδευτική  καλλιτεχνική  μεθοδολογία  που  θα
ακολουθηθεί στην διάδραση με το κοινό της έκθεσης, με τους πολίτες και τον Λαό της Καισαριανής,
υπό την καθοδήγηση του καλλιτέχνη ενώ, θα παρουσιαστεί κι ένα έργο ζωγραφικό του καλλιτέχνη ως
εναρκτήριο αντικείμενο για την εκδήλωση.
Στη συνέχεια, θα παραδοθεί από τον κ. Γιώργο Ταξιαρχόπουλο δωρεάν σεμινάριο για ενήλικες σχετικό
με τις δυνατότητες μετασχηματισμού των μορφών διαμέσου των χρωμάτων και των διαφόρων υλικών,
σε  ένα  πλαίσιο  σύγχρονης  εικονογραφίας  της  Ιστορίας  Τέχνης  όπως  είναι  και  τα  εικαστικά  –
ζωγραφικά έργα του καλλιτέχνη. Τέλος, θα επιλέξει ο κ. Γιώργος Ταξιαρχόπουλος το εικαστικό έργο
εκείνο που θα υπηρετήσει καλύτερα την διαδικασία και θα διαδράσουν οι πολίτες με αυτό. 
Παράλληλα,  θα στηθεί  και  η έκθεση ζωγραφικής  με έργα από τον κόσμο της  Καισαριανής,  έργα
ερασιτεχνών  δημιουργών,  αυτοδίδακτων  λαϊκών  ζωγράφων και  άλλων,  καθώς  κι  επιλεγμένα  έργα
παιδιών από τα σχολεία της Καισαριανής σε επιμέλεια του καλλιτέχνη. Οι δημότες και τα παιδιά που
θα έχουν κληθεί να συμμετέχουν, όλοι μαζί κι ο καλλιτέχνης, θα συγκεντρώσουν και θα κατευθύνουν
τις λαϊκές καλλιτεχνικές δημιουργίες τους στον σκοπό να φανερώσουμε στο ευρύ κοινό και την πόλη
της Καισαριανής, την παράδοση, τον Πολιτισμό της πόλης μας και τις οπτικές των λαϊκών ηθών και
των εθίμων, την ιστορία, την Εθνική Αντίσταση αλλά και γενικά, να αναδείξουμε τις προσπάθειες και
τις εικαστικές αναζητήσεις των Καισαριανωτών, μικρών και μεγάλων σε σχέση με τα παραπάνω. 
Και οι δύο εκθέσεις αυτές θα είναι ανοικτές στο κοινό από την πρώτη ημέρα και με δωρεάν είσοδο και
θα εγκαινιασθούν από την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Καισαριανής συνοδεία των τοπικών
αρχόντων και φορέων. 



Την  δεύτερη,  τρίτη  και  τέταρτη  ημέρα,  η  έκθεση  ζωγραφικής  με  τα  έργα  των  δημοτών και  των
παιδιών, μαζί με το έργο του κ. Γιώργου Ταξιαρχόπουλου θα λειτουργεί και θα είναι ανοικτή όχι μόνον
τις πρωινές αλλά και τις απογευματινές ώρες, ώστε να μπορούν δημότες και ευρύ κοινό, τα παιδιά με
τους  γονείς,  συγγενείς  και  φίλους  τους,  να  επισκεφθούν  τους  χώρους  του  Δημαρχείου  και  να
συμμετέχουν δωρεάν. 
Ο καλλιτέχνης θα δίνει δύο ενημερωτικά σεμινάρια την ημέρα για ενηλίκους, ένα το πρωί και ένα το
απόγευμα,  ενώ,  την  τέταρτη ημέρα θα την  αφιερώσει  με σεμινάρια  αποκλειστικά στα παιδιά  των
σχολείων της Καισαριανής. 
Τα σεμινάρια  αυτά θα είναι  επίσης  δωρεάν και  ανοικτά  στο ευρύ κοινό.  Η διάδραση του κοινού
λοιπόν, θα είναι διαρκής και όσο διάστημα είναι ανοικτές οι εκθέσεις. 

Την  τελευταία  ημέρα  (5η εργάσιμη  ημέρα),  παράλληλα  με  την  ολοκλήρωση  της  επίβλεψης  της
διάδρασης των δημοτών με το έργο του κ. Γιώργου Ταξιαρχόπουλου θα ολοκληρωθεί και η έκθεση
ζωγραφικής  με  τις  δημιουργίες  των  δημοτών  και  των  παιδιών  από  τον  Δήμο  Καισαριανής  που
συμμετείχαν. Στη συνέχεια, το εικαστικό έργο που θα προκύψει, θα φωτογραφηθεί από τον καλλιτέχνη
ο οποίος επίσης θα το επεξεργαστεί και ψηφιακά (σε ειδικό πρόγραμμα Η/Υ για επεξεργασία εικόνας),
έτσι  ώστε  να  είναι  έτοιμο  στα  μέρη  του  αλλά  και  σαν  σύνολο,  και  στην  διάθεση  του  Δήμου,
προκειμένου  να  μπορεί  να  τυπωθεί  αργότερα  σε  8  αυτοκόλλητα  υλικά  one way vision και  σε  8
αυτοκόλλητα υλικά  non-transparent προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην διακόσμηση (εσωτερικά ή
εξωτερικά) δημόσιου κτιρίου και σε κοινή θέα που θα επιλέξει ο Δήμος πάντα σε συνεργασία με τον
καλλιτέχνη.      

Οι προτεινόμενες εκδηλώσεις σκοπό έχουν επίσης, την ενθάρρυνση και την πνευματική καλλιέργεια
των  δημοτών  μέσα  από  την  ενασχόλησή  τους  με  τις  εικαστικές  τέχνες  και  προτείνονται  να
πραγματοποιηθούν τον Μάρτιο - Απρίλιο του 2015 κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμαρχο και τον
Αντιδήμαρχο Πολιτισμού. 
Το συνολικό κόστος των εκδηλώσεων ανέρχεται στις 4000€ πλέον του αναλογιζόμενου ΦΠΑ 23% και
η  πληρωμή  θα  γίνει  με  την  προσκόμιση  από  μέρους  του  καλλιτέχνη,  του  αντίστοιχου  νόμιμου
παραστατικού.

Εκδήλωση Α Δημαρχείο(πρωί –
απόγευμα)

Εικαστική
Έκθεση  για
Ενήλικες  &
έντυπα

Πέντε ημέρες 1250€

Εκδήλωση Β Δημαρχείο  (πρωί
– απόγευμα)

Εικαστική
Έκθεση  για
παιδιά & έντυπα

Πέντε ημέρες 1250€

Διαδραστικά-
Βιωματικά
Εργαστήρια-
Σεμινάρια  Τέχνης
Γ

Δημαρχείο  (πρωί-
απόγευμα)

Εικαστικό
εργαστήριο  –
σεμινάρια  για
ενήλικες & παιδιά

Πέντε ημέρες 1500€

ΣΥΝΟΛΟΝ 4000€  πλέον  του
ΦΠΑ 23%

     
Σας ευχαριστώ.

Με εκτίμηση,
Γιώργος A. Ταξιαρχόπουλος

Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης



                       

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει πίστωση ποσού τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ πλέον του 
αναλογιζόμενου ΦΠΑ 23 %, για την κάλυψη εκδήλωσης με τίτλο «Καισαριανή 
του λαού και της τέχνης, σήμερα»  . Καταλογίζει την πιο πάνω δαπάνη σε 
βάρος του Κ.Α.  15.6471.0001  «έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων» του  
προϋπολογισμού του Δήμου μας οικονομικού  έτους 2015.

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς 
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 Δημήτριος 20) 
Καμπάκας Αντώνιος  21) Λυκούδης Αλεβίζος 22) Βοσκόπουλος Χρήστος 23) 
Αντωνόπουλος Δημήτριος 24) Ιωαννίδης Θεόδωρος 25) Μαζαράκη Έλλη. 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   28/04/2015
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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