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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  193  
 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 20ης/17.10.2016,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 17η του µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του 
έτους 2016.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 17/10/2016, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ 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. 11188/13.10.2016, 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 επτά (27) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆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. 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. Καµπάκας Αντώνης  
21. Βούρλος ∆ηµήτρης  
22. Λυκούδης Αλεβίζος  
23. Βοσκόπουλος Χρήστος  
24. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
25. Μαζαράκη Έλλη  
26. Αλεξοπούλου Μαρία  
 
 
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 διενέργειας πολιτιστικής πενθήµερης διαδραστικής-
βιωµατικής -εικαστικής  εκδήλωσης και έκθεση ζωγραφικής µε τίτλο : 
«Καισαριανή : Τέχνη και ζωή σε εποχές κρίσης» , καθώς και έγκριση της 
σχετικής πίστωσης στο όνοµα του κυρίου Γιώργου Α. Ταξιαρχόπουλου. 

 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  την  εισήγηση της 
Αντιδηµάρχου «Παιδείας-Πολιτισµού-Αθλητισµού και Νέας Γενιάς»  κ. 
Γεωργοπούλου Κανέλλας   η   οποία έχει ως εξής:    
 
 
 
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 ∆ήµο 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 ∆ήµου Καισαριανής θα έχει ο 
υποφαινόµενος, βραβευµένος εικαστικός καλλιτέχνης σε Ελλάδα & εξωτερικό, 
κ. Γιώργος Ταξιαρχόπουλος, «γέννηµα-θρέµµα Καισαριανιώτης», εικαστικός 
µε µεγάλη εκπαιδευτική εµπειρία (περισσότερο από 12 έτη) στην καλλιτεχνική 
εκπαίδευση ενηλίκων & ανηλίκων, υποψήφιος διδάκτορας της ΑΣΚΤ στην 
∆ιδακτική της Τέχνης.     
 



Το συνολικό κόστος των εκδηλώσεων ανέρχεται στις 4500€ πλέον του 
αναλογιζόµενου ΦΠΑ 24% και η πληρωµή θα γίνει µε την προσκόµιση από 
µέρους του καλλιτέχνη, του αντίστοιχου νόµιµου παραστατικού. 
 
 
 
Εκδήλωση Α ∆ηµαρχείο(πρ

ωί – 
απόγευµα) 

Εικαστική 
Έκθεση για 
Ενήλικες & 
έντυπα 

Πέντε ηµέρες 1.500,00 € 

Εκδήλωση Β ∆ηµαρχείο 
(πρωί – 
απόγευµα) 

Εικαστική 
Έκθεση για 
παιδιά & 
έντυπα 

Πέντε ηµέρες 1.500,00 € 

∆ιαδραστικά-
Βιωµατικά  
Εργαστήρια-
Σεµινάρια 
Τέχνης Γ 

∆ηµαρχείο 
(πρωί-
απόγευµα) 

Εικαστικό 
εργαστήριο – 
σεµινάρια για 
ενήλικες & 
παιδιά 

Πέντε ηµέρες 1.500,00 € 

ΣΥΝΟΛΟΝ    4500€ πλέον 
του ΦΠΑ 
24% 

 
 
 
 

 
Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ 
 
 
 

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 τη  διενέργεια πολιτιστικής  εκδήλωσης µε τίτλο : «Καισαριανή : 
Τέχνη και ζωή σε εποχές κρίσης»   , καθώς και  τη σχετική πίστωση ποσού 
5.580,00(µε ΦΠΑ 24%) καταλογίζοντας τη στο Κ.Α 15.6471.0001 του 



προϋπολογισµού  2016  του ∆ήµου στο όνοµα του κυρίου Γιώργου Α. 
Ταξιαρχόπουλου. 

 

 

 
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)Καµπάκας Αντώνιος  22) Βούρλος ∆ηµήτριος  23) 
Λυκούδης Αλεβίζος 24) Βοσκόπουλος Χρήστος 25) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 
26) Μαζαράκη Έλλη , 27) Αλεξοπούλου Μαρία .  
 
 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ      18/10/2016 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

   
   
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 

 
ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 


