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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    19/06/2018 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ. 154 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 11ης/19.06.2018,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 19η του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 
2018.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,19/06/2018, 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. 6158 /14.06.2018, 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 (20) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

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



20.   
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: Έγκριση διενέργειας εικαστικής εκδήλωσης µε τίτλο «Με τα µάτια των 
ζωγράφων Καισαριανή: Πολιτισµός Προορισµός για όλους» και  έγκριση της 
σχετικής πίστωσης. 
 
 
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: 
 
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Καισαριανή  
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                      .  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ,  Αριθμ. Πρωτ:   
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ,  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ    ΠΡΟΣ 
– ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ    ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ      
(Πληροφορίες Β. Γόβατζης)       
Βρυούλων 125  & Φιλαδελφείας -  Τ.Κ. 16121      
Τηλέφωνα: 210 7292 601 – 8, Fax: 2107292 621  
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

Τίτλος “Με τα µάτια των ζωγράφων, 

Καισαριανή: Πολιτιστικός Προορισµός για όλους” 

ΜΕΡΟΣ ΙI 

Με το δεύτερο µέρος της στοχευόµενης εικαστικής εκδήλωσης µε τίτλο: “Με τα 
µάτια των ζωγράφων, Καισαριανή: Πολιτιστικός Προορισµός για όλους”, κατά τα 
προτεινόµενα εργαστήρια κι έκθεση, ολοκληρώνουµε την πλαισίωση των πολιτών 
που σκοπό έχει να διαφυλάξουν στην µνήµη τους ιστορικές αναµνήσεις που 



αποπνέουν την ταυτότητα και τον πολιτισµό της πόλης µας. Καθώς επίσης, τους 
δίνουµε την δυνατότητα να επεξεργαστούν µε καλλιτεχνικό τρόπο τις εµπειρίες τους 
κι από το πρώτο µέρος, να λειτουργήσουν δηµιουργικά στις συνθήκες της κρίσης και 
να δηµιουργήσουν οφέλη οι ίδιοι για τον εαυτό τους µέσα από αυτήν, στην κοινωνία, 
τους συνανθρώπους τους και στον τόπο όπου ζουν, την Καισαριανή.  

Το πρόγραµµα του δεύτερου µέρους της εικαστικής αυτής εκδήλωσης ενηλίκων, 
εκτυλίσσεται στον άξονα της ζωγραφικής εκ του φυσικού και της παρατήρησης του 
φυσικού και του αστικού περιβάλλοντος όπως έχει διαµορφωθεί καθώς και της 
ιστορίας της πόλης. Θα οδηγηθούµε σε ζωγραφικές αναπαραστάσεις (χρωµατιστά 
µολύβια, κλπ) και ασπρόµαυρα σχέδια (κάρβουνο, µολύβι, µελάνι, κλπ) και µε 
περιήγηση κι επισκέψεις σε εκθέσεις, µουσεία κλπ θα µελετήσουµε και θα 
αποφασίσουµε τα θέµατα δηµιουργίας που θα αναπαρασταθούν.  

Το εργαστήριο περιλαµβάνει 5 ηµέρες προετοιµασίας της έκθεσης και της 
δηµιουργίας των έργων αλλά και συνατήσεων µε τους υπεύθυνους και 5 ηµέρες 
έκθεσης των εικαστικών έργων στο χώρο του ∆ηµαρχείου Καισαριανής. 

Το πρόγραµµα εκδήλωσης εικαστικών ενηλίκων επιθυµεί να δηµιουργήσει µια 
ισχυρή σύνδεση του παρελθόντος µε το µέλλον, µε σκοπό να αφυπνίσει µνήµες των 
παλαιότερων κατοίκων της πόλης ώστε να τις αξιοποιήσουν µαζί µε τον έµπειρο 
καλλιτέχνη εικαστικό. Ισχυροποιώντας την αίσθηση της ιστορικότητας του τόπου που 
ζούµε και στους νεότερους δηµότες, δίνοντας σε όλους την αφορµή να 
(ξανά)γνωρίσουν την Καισαριανή, ευελπιστούµε να προσφέρουν και να διοχετεύσουν 
µέρος των έργων τους στο τέλος οι ίδιοι µε φροντίδα κι αλληλεγγύη στις ευάλωτες 
κοινωνικές οµάδες της πόλης. Έτσι, καθιστούµε τους συµµετέχοντες ενεργούς 
πολίτες στην αλλαγή και βάζουµε ένα λιθαράκι ανθρωπιάς µέσω της τέχνης στην 
κοινωνία.  

Στα εργαστήρια κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας της εκδήλωσης θα 
περιλαµβάνονται κι επιλεγµένες θεωρητικές παρουσιάσεις σε Η/Υ (.ppt) κατά τις 5 
ηµέρες της εβδοµάδας που θα διαρκέσουν ενώ κατά την  εκδήλωση (διάρκειας και 
πάλι 5 ηµερών) θα παρουσιαστούν από τον καλλιτέχνη προφορικά στο κοινό και µε 
οπτικοακουστικό τρόπο η διαδικασία και οι συµµετέχοντες.  

Με την συνδροµή εικαστικού καλλιτέχνη, οι συµµετέχοντες θα οργανώνουν τα 
στάδια εργασίας τους και θα ολοκληρώνουν τα έργα τους τα οποία θα εκτεθούν για 5 
ηµέρες στον εκθεσιακό χώρο του ∆ηµαρχείου καθόλη τη διάρκεια του έργου.  

Η πρόσκληση στο πρόγραµµα είναι δωρεάν και αφορά ενήλικες δηµότες 
Καισαριανής που ενδιαφέρονται για την ζωγραφική ως δηµιουργική δραστηριότητα 
(αρχάριους και προχωρηµένους), σε ένα πρόγραµµα διάρκειας 5+5 ηµερών που θα 
περιλαµβάνει δύο ανεξάρτητα τµήµατα 12 ατόµων το καθένα το περισσότερο για 
πέντε 2ωρα απογευµατινά εργαστήρια συν 5 ηµέρες έκθεσης που θα λειτουργεί πρωί 
και απόγευµα 

Το πρόγραµµα θα έχει ως χώρο εργαστηρίου την αίθουσα στον  2ο όροφο του 
Πολιτιστικού Κέντρου και ως χώρο έκθεσης τον εκθεσιακό χώρο του ∆ηµαρχείου 
Καισαριανής.  



Με την αρωγή και την υποστήριξη του ∆ήµου, ο δάσκαλος θα οργανώσει 
τουλάχιστον µία εικαστική εξόρµηση σε πολιτιστικό προορισµό της επιλογής του 
εντός ή εκτός του ∆ήµου, ώστε σε συγκεκριµένα σηµεία- σταθµούς στην πόλη να 
δίνει την δυνατότητα χάριν του µαθήµατος στους συµµετέχοντες να εµβαθύνουν στην 
ζωγραφική. 

Η αµοιβή αντιστοιχεί στο ποσόν των 1500€ συν το ΦΠΑ 24% µε την έκδοση του 
νόµιµου  παραστατικού (Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών) προς τον ∆ήµο 
Καισαριανής από τον καλλιτέχνη αφαιρουµένου του νόµιµου παρακρατηθέντος 
φόρου (-20%) 
και θα βαρύνει τον κωδικό του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καισαριανής  
156471.0001                                                                                    

Η  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
Κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 

 
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 την  διενέργεια εικαστικής εκδήλωσης µε τίτλο «Με τα µάτια των 
ζωγράφων Καισαριανή: Πολιτισµός Προορισµός για όλους» καθώς και  την 
σχετική πίστωση ποσού 1.860,00€ (µε ΦΠΑ 24%)όπου θα καταλογιστεί στο 
Κ.Α 15.6471.0001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καισαριανής.. 
 

 
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) 
Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   5) Καραβασίλης Εµµανουήλ 6) Χριστοφής 
Μιχαήλ   7) Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  8) Κολοβού Κων/να 9) Τσιτσιρίδης 
Ιωσήφ   10) Παπαγιάννης Ιωάννης 11) Βεχλίδη Μαρία 12) Εξαρχόπουλος 
Αθανάσιος 13) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  14) Βασιλάκη Αικατερίνη 
15)Κοντόσταυλος Γεώργιος 16) Σοφιανόπουλος Γεώργιος 17)Καµπάκας 
Αντώνιος  18) Βοσκόπουλος Χρήστος 19) Κακανάκης Ευάγγελος 20) 
Κατσαρέλης Νικόδηµος. 
   
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ     19/06/2018 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


