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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   6/2015 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   25/2015 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 27η Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 6η/2015 συνεδρίαση η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16012/22-4-2015 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Καραγιάννης Ανδρέας, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Βεργόπουλος 

Δημήτριος, 3) Γυφτέας Ηλίας, 3) Δημόπουλος Δημήτριος,  4) Μαρινάκης Σαράντος και 5) 

Ντίντα Παναγιώτα. 

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, τα τακτικά μέλη κ.κ.  1) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 

2) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος και 3) Χριστόπουλος Ιωάννης.   

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής κ. Κουτίβας Ηλίας.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.  
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

 Μετακίνηση του γλυπτού της Γοργόνας από τη Μαρίνα σε νέα θέση επί της οδού 
Ναυαρίνου. 

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 16284/23-4-2015 εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας έχει αναλυτικά ως εξής:  
 
 
ΘΕΜΑ: Μεταφορά του έργου «Ξωτικό της θάλασσας» του Διονύση Γερολυμάτου  που 

δημιουργήθηκε στα πλαίσια του συμποσίου γλυπτικής Καλαμάτα 2000 από την 
Μαρίνα Καλαμάτας στην δυτική παραλία (σε μικρή απόσταση από το νότιο 
πεζοδρόμιο της Ναυαρινου ,με εδραση του στα βότσαλα). 

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 

φωτογραφία του έργου «Ξωτικό της θάλασσας» 
 
   Η σημερινή θέση του γλυπτού της Γοργόνας στην Μαρίνα Καλαμάτας ,όπως απεικονίζεται 
και στην συνημμένη φωτογραφία, ακυρώνει την δυναμική και την καλλιτεχνική αξία του έργου.  
  Εισηγούμεθα, με αφορμή και τις εργασίες συντήρησης του νοτίου πεζοδρόμιο της 
Ναυαρινου που θα υλοποιηθούν, την μετακίνηση του σε νέα θέση στην δυτική παραλία. Η 
τοποθέτησή του θα γίνει μεταξύ των οδών Αυρας και Γεωργίου Καρέλια, παράλληλα και σε 
μικρή απόσταση από το νότιο πεζοδρόμιο της Ναυαρινου (η θέση του επισημαίνεται στην 
συνημμένη δορυφορική εικόνα). Η έδραση του στα βότσαλα της παραλίας,σε άμεση σχέση με 
τον κυματισμό της θάλασσας θα το αναδείξει και παράλληλα θα αποτελέσει ένα  σημείο 
αναφοράς στον παράλιο περίπατο των κατοίκων της πόλης. 
 

 
Ο  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  
    ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΝΕΑ ΘΕΣΗ  ΓΛΥΠΤΟΥ 
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Η εισήγηση του κ. Προέδρου καθώς και η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος 
έχουν αναλυτικά ως εξής:  
 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό το γλυπτό ονομάζεται «Ξωτικό της θάλασσας», που 
είναι μία γοργόνα, η κατασκευή του έγινε απ’ τον Διονύσιο Γερολυμάτο και 

δημιουργήθηκε στα πλαίσια ενός Συμποσίου Γλυπτικής που έγινε στην Καλαμάτα το 2000. 
Αυτό τοποθετήθηκε στη Μαρίνα, στη δυτική παραλία, σε μικρή απόσταση στην περιοχή εκεί 
πέρα.  
Αν θα πάτε και το έχετε δει αυτό το γλυπτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά στο χώρο που έχει 
τοποθετηθεί, σε μία περιοχή η οποία δεν έχει αναβαθμιστεί, με αποτέλεσμα να χάνεται σαν 
γλυπτό. Έτσι λοιπόν η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται αυτό το Ξωτικό, να πάει στο νότιο 
πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου, σε σημείο το οποίο αναφέρεται μεταξύ οδών Αύρας και Γεωργίου 
Καρέλια, θα τοποθετηθεί επάνω στην άμμο, κοντά στον πεζοδρόμο τον οποίον περπατάμε, 
ώστε πλέον να αναδειχθεί και η έδρασή του θα γίνει στα βότσαλα της παραλίας, σύμφωνα με 
την εισήγηση την οποία κάνει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και με εισηγητή τον 
αρχιτέκτονα τον Γιαννακόπουλο και το Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών τον κ. 
Τζαμουράνη. 
Έχετε αντίρρηση, αγαπητοί συνάδελφοι;  

 
Είναι εκεί το καλύτερο μέρος για να πάει το γλυπτό;  
 
Ναι, ναι είναι πάρα πολύ ωραίο, φαίνεται εδώ, Ηλία, άμα το δεις.  
 

Να πάει εντάξει εκεί, αλλά έτσι όπως ακούγεται ο χώρος, μήπως το λιμάνι και η 
άλλη περιοχή ………..  

 
Έχει άμμο, έχει άμμο.  

 
Όχι, όχι, πρέπει να είναι στη άμμο γιατί εκεί πέρα που είναι πεταμένο είναι χάλια. 
 

Εντάξει, Πρόεδρε, προχώρα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα;  
 
ΝΤΙΝΤΑ: Ομόφωνα, ομόφωνα.  
 
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει 
υπόψη της την παραπάνω εισήγηση,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη μετακίνηση του γλυπτού της Γοργόνας 
«Ξωτικό της θάλασσας»,  από τη Μαρίνα σε νέα θέση επί της οδού Ναυαρίνου (σε 
μικρή απόσταση από το νότιο πεζοδρόμιο της οδού Ναυαρίνου, μεταξύ των οδών 
Αύρας & Γεωργίου Καρέλια), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16284/23-4-2015 
εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΓΥΦΤΕΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΓΥΦΤΕΑΣ:  

ΦΩΝΗ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΝΤΙΝΤΑ:  
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ανδρέας Καραγιάννης  1. Βεργόπουλος Δημήτριος 

  2. Γυφτέας Ηλίας 

  3. Δημόπουλος Δημήτριος 

  4. Μαρινάκης Σαράντος  

  5. Ντίντα Παναγιώτα  

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 5 Μαΐου 2015 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

  
 
 


