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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  22/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  419/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 27η Αυγούστου 2008, ηµέρα Τετάρτη ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 22α/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 22-08-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 425 απόφαση), 6) 
Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος (αποχώρηση στην υπ’  αριθµ. 425 απόφαση), 14) Μπάκας ∆ηµήτριος 
(αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 418 απόφαση), 15) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ 
αριθµ. 429 απόφαση), 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ΄ αριθµ. 418 απόφαση), 18) Οικονοµάκου Μαρία, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) 
Πολίτης ∆ηµήτριος,  21) Σπίνος Γεώργιος και 22) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθµ. 418 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 3) Κλείδωνας Θεοφάνης, 4) Ράλλης Γεώργιος και 5) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας 
Πέτρος, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. 
Βουτσής Γεώργιος, 5) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 6) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης  και 
7) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα 
που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα, εκ των οποίων  παραβρίσκονται  οι Πρόεδροι 
των Τοπικών Συµβουλίων: 1)  Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη 
Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης και 5) 
Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων 1) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος και 2) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος. 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Συγκρότηση επιτροπής επαναχωροθέτησης, συντήρησης και προστασίας γλυπτών 
∆ήµου Καλαµάτας. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Αθανάσιος Ηλιόπουλος αναφέρεται στην 
21-8-2008 (αριθ. πρωτ. 19795/25-8-2008 ∆ήµου Καλαµάτας) υπηρεσιακή εισήγηση, η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής : 
 

«∆ΗΜΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Πληρ. : Σταµατελοπούλου  Αγγελική 
Ταχ. ∆/νση :  Παπατσώνη  4 
Ταχ. Κώδικας :  24100 
Τηλ. : 27210 – 60875 

 
                            Καλαµάτα 21-8-2008 
 
 
ΠΡΟΣ 
Τον κ. Πρόεδρο του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου 
            

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
 
ΘΕΜΑ : «Συγκρότηση επιτροπής  επαναχωροθέτησης , συντήρησης και προστασίας  των 

γλυπτών του ∆ήµου Καλαµάτας» 
 
 
Η πόλη της Καλαµάτας έχει αναδείξει πολλές προσωπικότητες σε όλους τους τοµείς, τις οποίες 
έχει τιµήσει τοποθετώντας ανδριάντες, προτοµές και γενικότερα γλυπτά µνηµεία σε διάφορα 
σηµεία.  Επίσης είναι µια πόλη µε έντονο το καλλιτεχνικό αίσθηµα και αυτό αποτυπώνεται στα 
γλυπτά της. 

Για την καλύτερη ανάδειξη των γλυπτών αυτών απαιτείται η επαναχωροθέτησή τους, η 
συντήρηση και η προστασία τους. 

Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η συγκρότηση µιας επιτροπής η οποία θα µελετήσει, θα 
προτείνει και θα υλοποίηση την επαναχωροθέτηση, την συντήρηση και την προστασία των 
γλυπτών της πόλης. 

Η επιτροπή θα αποτελείται από τρία υπηρεσιακά µέλη του ∆ήµου Καλαµάτας και δύο αιρετούς 
εκπροσώπους. 

Λαµβάνοντας υπ΄ όψη τα παραπάνω 

Εισηγούµαστε 

Την συγκρότηση της επιτροπής επαναχωροθέτησης, συντήρησης και προστασίας των γλυπτών 
της πόλης η οποία θα αποτελείται από τους : 

 
1. Λαµπρινίδη Παναγιώτη,   Καλλιτεχνικό ∆ιευθυντή της ∆.Ε.Π.Α.Κ. 
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2. Σταµατελοπούλου  Αγγελική, ∆ασολόγο & Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 
3. Νασόπουλο Παναγιώτη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό 

Ως υπηρεσιακά µέλη, καθώς και δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους. 

                                                                                      
Η  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 

Σταµατελοπούλου Αγγελική 
∆ασολόγος – Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων  

και Έργων Τέχνης 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ∆ιευθυντής  Περιβάλλοντος 

Λιοντήρης  Γιάννης 
MSc  Γεωπόνος 

α. α. 

Αγγελόπουλος  Στάθης» 
 
 
 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής : 
 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Πρέπει να προσεγγίσουµε τα γλυπτά της πόλης µε έναν επιστηµονικό τρόπο. 
Έχουµε την τύχη να έχουµε την κα Σταµατελοπούλου που είναι ∆ασολόγος αλλά είναι και 
πτυχιούχος ΤΕΙ και έχει µία σηµαντική προϋπηρεσία στην συντήρηση έργων τέχνης και το 
σηµαντικότερο έχει την φλόγα και το µεράκι να συµµετάσχει επικεφαλής µιας προσπάθειας για 
την συντήρηση και την επαναχωροθέτηση και την προστασία των καλλιτεχνικών µνηµείων. 
Κάποια ζητήµατα πρέπει να τα δούµε από την αρχή, δηλ. εάν ο Αναγνωσταράς πρέπει να είναι 
στην πλατεία Παπαφλέσσα ή πρέπει να είναι µαζί µε τα αδέρφια του στην πλατεία 23ης 
Μαρτίου ή εάν ο Πολίτης  πρέπει να είναι µόνος του εκεί η πρέπει να πάει σε έναν πιο 
πνευµατικό χώρο, το ίδιο και ο Σωκράτης ο Κουγέας.  
Τι γίνεται µε κάποια γλυπτά τα οποία είναι αφηµένα σε κάποια σηµεία και γίνονται αντικείµενα 
βανδαλισµών; Αυτά πρέπει να τα δει αυτή η επιτροπή η οποία θα κάνει πρόταση και το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο θα την λάβει ή όχι υπόψη του ή θα την λάβει σταδιακά. Να το 
ξεκινήσουµε όµως.  
Καταλαβαίνω ότι σε µια πόλη όταν έχεις συνηθίσει να βλέπεις το συγκεκριµένο εικαστικό στο 
συγκεκριµένο σηµείο είναι δύσκολο να κάνεις µεταβολές. Να αρχίσει να το συζητεί αυτό το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, όπως κ. Σπίνο πρέπει επιτέλους να υλοποιήσετε την πρόβλεψη σε κάθε 
έργο ένα µέρος του προϋπολογισµού να πηγαίνει για την αγορά εικαστικών. Είµαστε µία πόλη 
χωρίς εικαστικά, χωρίς αγάλµατα, χωρίς γλυπτά, ή έχουµε ελάχιστα. Υπάρχει πρόβλεψη ότι ένα 
µέρος του προϋπολογισµού κάθε έργου πρέπει να πηγαίνει για την αγορά καλλιτεχνικών 
δηµιουργηµάτων. 
Προτείνω από την πλευρά της πλειοψηφίας να συµµετάσχει στην επιτροπή  ο κ. Γιαννηµάρας, 
ο οποίος έχει ασχοληθεί και στο παρελθόν, έχει υποδεχθεί µια έκθεση γλυπτών εδώ, έχει µία 
τριβή  και να προτείνετε κι εσείς από την πλευρά της µειοψηφίας. 
 
 
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Βέβαια θέλει χρόνο, θέλει πολλά πράγµατα.  
Μία µπιενάλε γλυπτικής µπορείτε να διοργανώσετε ή ένα συµπόσιο γλυπτικής; Να γεµίσει η 
πόλη γλυπτά παραπάνω από αυτά που έχει. 
Νοµίζω ο Χρήστος ο Ρηγανάς προσφέρεται. 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ανακοινώνω προς το Σώµα ότι είχα µία συνάντηση µε τον σπουδαίο καλλιτέχνη 
και πνευµατικό άνθρωπο που δηµιουργεί στην περιοχή µας, τον κ. Τάκη Κατσουλίδη, χαράκτη, 
ο οποίος προσφέρεται στον λίγο χρόνο του να συµβάλλει στα πολιτιστικά µας πράγµατα εδώ, 
ιδιαίτερα στο µεγάλο θέµα που µας απασχολεί και απασχολεί και εσάς, όχι µόνο εµάς, της 
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διαχείρισης του Μεγάρου Χορού και ασµένως δέχεται την συγκεκριµένη πρόταση. Θα την 
εξειδικεύσοµε στην πορεία, όταν θα έχοµε το ακριβές ποσό από το Υπουργείο Πολιτισµού. Τι 
µας δίνει, τι µπορούµε να βάλοµε κι εµείς και σε τι προγραµµατική προχωράµε για εκδηλώσεις 
οι οποίες πρέπει να έχουν ένα χαρακτήρα που να υπερβαίνει  την Καλαµάτα και την Μεσσηνία. 
Να είναι γεγονός Πανελλήνιο εάν είναι δυνατόν. 
 
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Αξιοποιείστε και τον Χρήστο τον Ρηγανά. 
 

Στην συνέχεια λαµβάνοντας τον λόγο ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καλεί το Σώµα 
να αποφασίσει σχετικά. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπ΄ 
όψη του τα παραπάνω αναφερόµενα,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Eγκρίνει την συγκρότηση επιτροπής επαναχωροθέτησης, συντήρησης και 
προστασίας των γλυπτών της πόλης, αποτελούµενης από τους : 

 

1. Λαµπρινίδη Παναγιώτη, Καλλιτεχνικό ∆ιευθυντή της ∆ΕΠΑΚ. 

2. Σταµατελοπούλου Αγγελική, δηµοτική υπάλληλο, ∆ασολόγο και Συντηρήτρια 
Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης. 

3. Νασόπουλο Παναγιώτη, δηµοτικό υπάλληλο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό. 

4. Γιαννηµάρα ∆ηµήτριο, εκπρόσωπο της πλειοψηφίας. 

5. ∆ικαιουλάκο Βασίλειο, εκπρόσωπο της µειοψηφίας. 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 11. Λαγανάκος Γεώργιος 

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 
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 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Οικονοµάκου Μαρία 

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  3 Σεπτεµβρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


