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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                      Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    22/04/2019 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ. 95 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 8ης/22.04.2019,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 22η του µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 
2019.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,22/04/2019, ηµέρα Μ.∆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.4838/18.04.2019, 
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 δέκα επτά (17) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                               
                                      

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



ΠΡΟΣ: ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

 
 

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: Εξειδίκευση της πίστωσης Κ.Α 15.6471.0001 για έξοδα πολιτιστικής 
δραστηριότητας (Η εικόνα ως κατασκευή : Σχέση και Φύση ,µέρος ΙΙ)  
 
 
 
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                                     Καισαριανή: 29/3/2019 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                      .  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ    Αριθμ. Πρωτ:   4010 

Βρυούλων & Κλαζομενών Τ.Κ. 16121   
Τηλέφωνα: 210 7292 601 – 8, 210 7222. 109       

Fax: 2107292 621 

e – mail: dsxeseis@kessariani.gr 

web site: www.kessariani.gr  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Πρόταση για δηµιου 

 

ργία εικαστικού εργαστηρίου κι έκθεσης ζωγραφικής µε σκοπό την συµµετοχή των δηµοτών 
(ενηλίκων & παιδιών) σε ένα δεκαήµερο ζωγραφικής-εικαστικής δηµιουργίας. 

 “Η εικόνα ως κατασκευή: Σχέση και Φύση, µέρος ΙΙ”  



Με την στοχευόµενη ετήσια ζωγραφική-εικαστική δηµιουργική διαδικασία κατά τα προτεινόµενα 
εργαστήρια, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΤΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΩΝ – ∆ΡΑΣΕΩΝ ΩΣΤΕ   να 
πλαισιώσουµε τους πολίτες (ενήλικες & παιδιά) και  να διαφυλάξουν στην µνήµη τους ιστορικές 
αναµνήσεις που αποπνέουν την ταυτότητα και τον πολιτισµό της πόλης µας, να τις αποτυπώσουν σε 
εικόνες, να κατασκευάσουν εικόνες και να τις µεταδώσουν στις επόµενες γενεές. Καθώς επίσης, τους 
δίνουµε την ευκαιρία να επεξεργαστούν µε καλλιτεχνικό τρόπο τις εµπειρίες τους, ώστε να 
λειτουργήσουν δηµιουργικά µέσα στις συνθήκες της κρίσης, γνωρίζοντας τον κώδικα της 
κατασκευασµένης εικόνας και δηµιουργώντας ως εκ τούτου οφέλη οι ίδιοι για τον εαυτό τους, την 
κοινωνία, τους συνανθρώπους τους και τον τόπο γνωστικά αλλά κι αισθητικά. Τέλος, τους φέρνουµε σε 
επαφή µε βιωµατικό τρόπο µε την ιστορία, τους µύθους και τους θρύλους του τόπου µας και τους 
ωθούµε να δουν µε άλλη οπτική την καθηµερινότητα αναζητώντας δηµιουργικές διεξόδους σε κάθε 
είδους πρόβληµα. 

Το πρόγραµµα εργαστηρίων ζωγραφικής ενηλίκων εκτυλίσσεται σε δύο άξονες: 1ον τον άξονα της 
ιστορίας της πόλης όπως αποτυπώνεται σε συγκεκριµένα κτίρια όπου µέσα από την φωτογραφική 
απεικόνιση οδηγούµαστε σε ζωγραφικές αναπαραστάσεις (χρωµατιστά µολύβια, κλπ) και ασπρόµαυρα 
σχέδια (κάρβουνο, µολύβι, µελάνι, κλπ). Θα γίνει αναφορά  θα παρουσιάστεί  το βιβλίο του A.Berger 
“Ways of seeing”προσαρµοσµένο για ενήλικες & παιδιά, ενώ 2ον τον άξονα που αφορά την 
εξωστρέφεια της ζωγραφιάς µε παρατήρηση εκ του φυσικού κι επεξεργασία ή συνδυασµούς διαφόρων 
υλικών ζωγραφικής (λάδια, ακρυλικά, ακουαρέλα, κλπ), µε σκοπό την επιτόπια σπουδή µε περιήγηση 
κι επισκέψεις σε εκθέσεις, µουσεία κλπ. Θα γίνει αναφορά στην ευρύτερη ιστορία τέχνης επιλεγµένα 
και στις αρχές της σύνθεσης, του σχεδίου και του χρώµατος και θα χρησιµοποιήσουµε ως 
βιβλιογραφία “την Τέχνη του χρώµατος” του Γιοχάνες Ίτεν.  

Από τη δραστηριότητα αυτή θα προκύψει ένα σύνολο καλλιτεχνικών έργων τα οποία θα είναι στη 
διάθεση του ∆ήµου ώστε να αξιοποιηθούν ως εικόνες για την αποτύπωση σε ύφασµα προκειµένου να 
αποτελέσουν το υλικό για δωρεάν προσφορά χρηστικών αντικειµένων, όπως πχ. Υφασµάτινες τσάντες, 
στο ειδικό σχολείο “Ρόζα Ιµβριώτη” για τους µαθητές του.   

Το προτεινόµενο πρόγραµµα σκοπό έχει να δηµιουργήσει µια ισχυρή σύνδεση του παρελθόντος µε το 
µέλλον στην αντίληψη των συµµετεχόντων, να αφυπνίσει τις µνήµες των παλαιότερων κατοίκων και 
να µεταλαµπαδεύσει την ιστορική µνήµη στους µικρούς µας φίλους (παιδιά & έφηβοι), ώστε να τις 
αξιοποιήσουν εικαστικά και βιωµατικά.  

Ισχυροποιώντας την αίσθηση της ιστορικότητας του τόπου όπου ζούµε και στους νεότερους δηµότες, 
δίνοντας σε όλους την αφορµή να (ξανά)γνωρίσουν την Καισαριανή, θα προσφέρουν και θα 
διοχετεύσουν µέρος των έργων τους στο τέλος οι ίδιοι µε γενναιοδωρία, φροντίδα κι αλληλεγγύη στις 
ευάλωτες κοινωνικές οµάδες της πόλης. Έτσι, καθιστούµε τους συµµετέχοντες ενεργούς πολίτες στην 
αλλαγή, δίνουµε στα παιδιά & τους εφήβους ένα παράδειγµα καλής πρακτικής και βάζουµε ένα 
λιθαράκι ανθρωπιάς µέσω της τέχνης και της καλλιτεχνικής παρέµβασης στην κοινωνία. Στα 
εργαστήρια θα περιλαµβάνονται κι επιλεγµένες θεωρητικές παρουσιάσεις σε Η/Υ (.ppt) κατά το πρώτο 
πενθήµερο. Με την συνδροµή του δάσκαλου, οι συµµετέχοντες θα οργανώνουν τα στάδια εργασίας 
τους και θα ολοκληρώνουν τα ζωγραφικά έργα τους.  

Η πρόσκληση στο πρόγραµµα αφορά ενήλικες και παιδιά-εφήβους που ενδιαφέρονται για την 
ζωγραφική ως δηµιουργική δραστηριότητα (αρχάριους και προχωρηµένους), σε ένα πρόγραµµα 
διάρκειας δέκα ηµερών. Το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει δύο ανεξάρτητα τµήµατα 12 ατόµων το 
καθένα για καθηµερινά ανοικτά δωρεάν εργαστήρια σε παιδιά-εφήβους & ενήλικες από ∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 5-7µµ και 7-9µµ, συν µία ώρα επιπλέον καθηµερινώς για προετοιµασία του εκάστοτε 
εργαστηρίου για το πρώτο πενθήµερο. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου πενθηµέρου θα λάβει χώρα η 
έκθεση ζωγραφικής στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Καισαριανής στην αντίστοιχη αίθουσα εκδηλώσεων του 
∆ήµου και για τις αντίστοιχες ώρες λειτουργίας.  

Το πρόγραµµα θα έχει έναν σταθερό χώρο εργαστηρίου που θα είναι η αίθουσα στον  2ο όροφο του 
Πολιτιστικού Κέντρου και έναν σταθερό χώρο έκθεσης που θα είναι η αίθουσα του ∆ηµαρχείου. 

 



 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

ΠΛΑΝΟ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 
 

∆ευτέρα Απόγευµα - εργαστήριο 290 + ΦΠΑ 24% 

Τρίτη Απόγευµα - εργαστήριο 290 + ΦΠΑ 24% 

Τετάρτη Απόγευµα - εργαστήριο 290 + ΦΠΑ 24% 

Πέµπτη Απόγευµα - εργαστήριο 290 + ΦΠΑ 24% 

Παρασκευή Απόγευµα - εργαστήριο 290 + ΦΠΑ 24% 

∆ευτέρα Πρωί/ απόγευµα - έκθεση 558 + ΦΠΑ 24% 

Τρίτη Πρωί/ απόγευµα - έκθεση 558 + ΦΠΑ 24% 

Τετάρτη Πρωί/ απόγευµα - έκθεση 558 + ΦΠΑ 24% 

Πέµπτη Πρωί/ απόγευµα - έκθεση 558 + ΦΠΑ 24% 

Παρασκευή Πρωί/ απόγευµα - έκθεση 558 + ΦΠΑ 24% 

 ΣΥΝΟΛΟΝ: 4240 ευρώ + ΦΠΑ 24% 

 

Η αµοιβή θα αντιστοιχεί στο ποσόν των 4240€  
 
 
 (Το  παραπάνω ποσό δεν περιλαµβάνει 24% Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον κωδικό του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Καισαριανής  156471.0001 
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 

ΚΑΝΕΛΛΑ 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   εξειδίκευση της πίστωσης Κ.Α 15.6471.0001 ποσού 
4.240,00€(χωρίς Φ.Π.Α 24%) για έξοδα πολιτιστικής δραστηριότητας (Η 
εικόνα ως κατασκευή : Σχέση και Φύση ,µέρος ΙΙ)  
 
 
 
 
 
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) Παπαγιάννης Ιωάννης 11) Βεχλίδη Μαρία 12) 
Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 13) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  14) Βασιλάκη 
Αικατερίνη 15) Σοφιανόπουλος Γεώργιος 16)Λυκούδης Αλεβίζος 17) 
Κατσαρέλης Νικόδηµος . 
 
     
 
     
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ     23/04/2019 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 
 
 
 


