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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  78  
 
Πρακτικό της µε αριθµό 9ης/30.3.2016,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 30η του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 
2016.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,30/3/2016, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 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.  3393/24.3.2016, 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 πέντε(25) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Καµπάκας Αντώνης 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Ιωαννίδης Θεόδωρος 
  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. Γαβρίλης  Γεώργιος  
20. Βούρλος ∆ηµήτρης  



21. Λυκούδης Αλεβίζος  
22. Βοσκόπουλος Χρήστος  
23. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
24. Μαζαράκη Έλλη  
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: Έγκριση απόφασης της συµβουλευτικής επιτροπής για το Μουσείο 
Ε.Ε.Α.  
 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας 
διάταξης θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση  
της Αντιδηµάρχου κ. Γεωργοπούλου Κανέλλας  η οποία έχει ως εξής : 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΤΑΤΙΑ                                    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 24/3/2016 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

Ε.Ε.Α. 
 

Όπως τονίστηκε και στο ∆.Σ. 26/3/2015 είναι πρωταρχικός στόχος της ∆ηµοτικής 
Αρχής η λειτουργία του Μουσείου γιατί αποτελεί: 

1. έµπρακτη απόδειξη τιµής και µνήµης στους εκατοντάδες αγωνιστές της 
Ε.Α. που έδρασαν στις Ανατολικές Συνοικίες µε κέντρο την Καισαριανή, 
2. βήµα στην διαχρονική µάχη του λαού της πόλης για την αποµάκρυνση της 
ΠΣΕ από τον Ιστορικό Χώρο των εκτελέσεων, 
3. κατοχύρωση του ενιαίου χαρακτήρα του χώρου σε µια περίοδο που 
τελεσιδικούν µια σειρά από δικαστικές διαµάχες, 
4. ξεχωριστό Σηµείο συνάντησης των νέων γενιών µε την Ιστορία του Τόπου 
τους και τις αλύγιστες µορφές του αγώνα για ένα καλύτερο κόσµο χωρίς 
εκµετάλλευση, σε εποχές που το θηρίο του Φασισµού ξαναθεριεύει. 
5. Κόσµηµα αρχιτεκτονικό που πήρε τη θέση ενός εγκαταλελειµµένου και 
επικίνδυνου χώρου.  
 

Στόχος µας η έναρξη λειτουργίας του ΜΕΕΑ µέχρι τον εορτασµό της φετινής 
πρωτοµαγιάς που θα γίνουν 7 & 8 Μάη. Πιθανή ηµέρα η 8η Μαΐου ως επίσηµη 
τελετή έναρξης µε άνοιγµα άτυπο για τα σχολεία 2 βδοµάδες πριν το Πάσχα (1Η 
Μαΐου) – «ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟ». 
Μέχρι στιγµής µε την καθοριστική συµβολή της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και 
αξιοποιώντας ένα µεγάλο τµήµα της Μελέτης από την ΣΤΑ∆ΙΟΝ Α.Ε., έχουµε: 
1. Παραλάβει και βελτιώσει κάποια ζητήµατα στεγανοποίησης του χώρου. 
 



2. Υπογράψει σύµβαση µε το ΤΕΙ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ  και έχουν ήδη ξεκινήσει την 
επισκευή των πρώτων  επίπλων της Ηρούς Κωνσταντοπούλου. Θα είναι έτοιµα 15/4. 
Είχε προηγηθεί επαφή µε το Υπουργείο Πολιτισµού που απέβη άκαρπη. 
3. Έχει ολοκληρωθεί µια µελέτη υλικών και τοποθέτησης για τις προθήκες (5 
σταθερές και 20 κρεµαστές διπλής όψης) όπου θα εκτεθούν τα σταθερά εκθέµατα του 
Μουσείου (οπλοπολυβόλο – κράνη - οβίδες), καθώς και τα ιστορικά στοιχεία 
διαµοιρασµένα σε 2 περιόδους. α΄ περίοδος: “ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ”, β περίοδος: ”ΜΕΧΡΙ ΤΑ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ”. Συνοδευτικά στο 
χώρο έχουµε σχέδια για υλικό και θέση που θα µπουν πάγκοι – καθίσµατα. 2 Ταµπλό 
θα αξιοποιηθούν ως εισαγωγικό στην είσοδο, για την εξήγηση γιατί αναπτύχτηκε 
αυτή η δράση στην Καισαριανή – ο ρόλος δηλαδή του προσφυγικού στοιχείου και το 
χωρικό πλαίσιο σε ενότητα ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ – ΜΟΥΣΕΙΟ. 
4. Ολοκληρώθηκε µε ευθύνη του ∆ήµου (αρχείο ΚΕΜΙΠΟ) και της ΠΕΑΕΑ το 
µαρτυρολόγιο και υπάρχει πρόβλεψη για ανάπτυξη του µε τους παρακάτω τρόπους: 
αναπαράσταση του δωµατίου της Ηρούς την ώρα της σύλληψης, σχετικό «γλυπτό» µε 
τα βιογραφικά στοιχεία των ανηλίκων εκτελεσµένων και νεκρών µαχητών, 
ζωγραφικό χώρισµα και πλήρες µαρτυρολόγιο.  
5. Στην αίθουσα του ψηφιακού αναγνωστηρίου – κυλικείου, προβλέπεται και 
καταρτίζεται από την Τ. Υπ. σχέδιο κουζίνας και τοποθέτηση της χωρίς να µπορούµε 
να το εξελίξουµε πλήρως, καθώς η δαπάνη των ψηφιακών µέσων είναι δυσθεώρητη. 
Στον χώρο αυτό θα τοποθετηθούν 3 χάρτες που παρουσιάζουν την εξέλιξη της πόλης 
: ο χάρτης του 44 µε τους λόχους, ο γνωστός χάρτης που πρώτο-απεικονίζει την 
Καισαριανή µε διακριτό τον τόπο εκτελέσεων, ένας χάρτης σύγχρονος για την 
τοποθέτηση των Ιστορικών µαχών ως υπόδειξη Ιστορικών Περιπάτων. 
 

Στα ευρήµατά µας έχουµε πέραν των γνωστών επίπλων και των 
οπλοπολυβόλων, πρωτότυπο δοκίµιο της Β. Κατράκη (παρατηµένο σε αποθήκη), 
χάρτης µε την τοποθέτηση των λόχων του ΕΑΜ (αρχείο ΚΕΜΙΠΟ), διασωθέντα 
φύλλα του Τύπου της εποχής που εκδιδότανε στην Καισαριανή (αρχείο Ιδρύµατος 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ),  ντοκουµέντα για την ιστορική εξέλιξη της εποχής όπως 
µαρτυρίες και φωτογραφίες (αρχείο ΚΚΕ, αρχεία του Κράτους, βιβλιογραφία όπως 
ΜΠΑΡΤΖΩΤΑΣ, ΚΟΥΒΑΣ, ΟΡ. ΜΑΚΡΗΣ κ.λπ.). 
Εκκρεµεί µε βάση το κόστος: 
Α. Σχέδια πινακίδων για το Μουσείο 
Β. Μελέτη για τον φωτισµό της αίθουσας εκθεµάτων, της αίθουσας Ηρ Κ. και της 
πρόσοψης. 
Γ. Ηχητική µελέτη για την αίθουσα της Ηρ. Κ. 
∆. Μελέτη και αγορά εξοπλισµού (γραφεία, Η/Υ, ψηφιακή βιβλιοθήκη) 
Πώς προχωράµε από δω και πέρα : 

• Συνάντηση με Περιφέρεια για να υπάρξει οικονομική ενίσχυση που θα 

αφορά τν ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που είναι απαραίτητος προκειμένου για 

το άνοιγμα του ψηφιακού εντευκτηρίου του Μουσείου. Ηδη στη συνάντηση 

κατατέθηκε μελέτη για τον εξοπλισμό αυτό ύψους περίπου 50.000 € και 

υπήρξε καταρχήν θετική πρόθεση  και αναζητείται ο τρόπος. 

• Έγινε αναγγελία κάλεσμα στο λαό της πόλης μας και όχι μόνο για την 

χρημάτων ή και εκθεμάτων με υπεύθυνο τον Πρόεδρο του Δημοτικού 

Συμβουλίου κ. Γ. Κατημερτζή, που έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει. 

• Το κόστος για τον πρώτο εξοπλισμό του μουσείου ξύλινες προθήκες, 

μεταλλικές αναρτήσεις, σύνθεση για το μαρτυρολόγιο, κατασκευή κυλικείου, 



τυπώματα, συντήρηση επίπλων Ηρ. Κωνσταντοπούλου κ.ά. υπολογίζονται 

στα 15.000€ μαζί με τα ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ 

Απόφαση Σ.Ε.Μ.Ε.Ε.Α. 15/3/2016 
                                                      

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 
 

• Συνάντηση µε Περιφέρεια για να υπάρξει οικονοµική ενίσχυση που θα 
αφορά τν ηλεκτρολογικό εξοπλισµό που είναι απαραίτητος 
προκειµένου για το άνοιγµα του ψηφιακού εντευκτηρίου του Μουσείου. 
Ηδη στη συνάντηση κατατέθηκε µελέτη για τον εξοπλισµό αυτό ύψους 
περίπου 50.000 € και υπήρξε καταρχήν θετική πρόθεση  και 
αναζητείται ο τρόπος. 

•  Αναγγελία κάλεσµα στο λαό της πόλης µας και όχι µόνο για την 
χρηµάτων ή και εκθεµάτων µε υπεύθυνο τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου κ. Γ. Κατηµερτζή, που έχει ήδη ξεκινήσει. 

• Το κόστος για τον πρώτο εξοπλισµό του µουσείου ξύλινες προθήκες, 
µεταλλικές αναρτήσεις, σύνθεση για το µαρτυρολόγιο, κατασκευή 
κυλικείου, τυπώµατα, συντήρηση επίπλων Ηρ. Κωνσταντοπούλου κ.ά. 
υπολογίζονται στα 15.000€ µαζί µε τα ΦΠΑ και θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. 
 

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 Ιωσήφ 12) 
Αξιώτης Χρήστος 13) Βεχλίδη Μαρία 14) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 15) 
Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  16) Βασιλάκη Αικατερίνη 17)Κοντόσταυλος 
Γεώργιος 18) Κατσαρέλης Νικόδηµος  19) Σοφιανόπουλος ∆ηµήτριος 20) 
Γαβρίλης Γεώργιος 21) Βούρλος ∆ηµήτριος  22) Λυκούδης Αλεβίζος 23) 
Βοσκόπουλος Χρήστος 24) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 25) Μαζαράκη Έλλη.  
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ    31/3/2016 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

   
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 
ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


