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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η  28/05/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.130

Πρακτικό της με αριθμό 19ης/28.05.2015,  συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, της 28ης του μηνός ΜΑΙΟΥ του έτους 
2015.   

Στην  Καισαριανή  σήμερα, 28/05/2015, ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  19.00 μ.μ ,
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δημόσια 
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα οδός Βρυούλων και Κλαζομενών , 
ύστερα από την με αριθμό πρωτ.5574 /25.05.2015, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι τρία (23) μέλη και 
ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι                                        Δημοτικοί Σύμβουλοι
                                                                                                               

   Κατημερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος Δ.Σ.  

      
  1. Πολυχρονάκης Συμεών 1.Αξιώτης Χρήστος
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2.Γαβρίλης  Γεώργιος
  3. Περρής Ιωάννης 3.Βούρλος Δημήτρης
  4. Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος 4.Βοσκόπουλος Χρήστος
  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. Κατσαρέλης Νικόδημος
17. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος



18. Καμπάκας Αντώνης
19. Λυκούδης Αλεβίζος
20. Αντωνόπουλος Δημήτρης
21. Ιωαννίδης Θεόδωρος
22. Μαζαράκη Έλλη
23. 
24. 
25. 
26. 
       
  
     Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  Δήμαρχος κ.   Σταμέλος Ηλίας   
και η δημοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών
της συνεδρίασης.

  ΘΕΜΑ: Έγκριση παράστασης μουσικοκινητικής αγωγής –orf  και έγκριση 
της σχετικής πίστωσης.

Ο κ.  Πρόεδρος ο  οποίος  εισηγείται  το  πιο  πάνω θέμα της   ημερήσιας
διάταξης θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση
της  Αντιδημάρχου  Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού  και  Νέας  Γενίας   κ.
Γεωργοπούλου Κανέλλας σύμφωνα με τη πρόταση του κ.Χαραλάμπους
Κων/νου η οποία έχει ως εξής:

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ –ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
(ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ‐ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ)
ΠΑΝΟΡΜΟΥ 22Β –ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΗΛ. 210 7626983
ΚΙΝ. 6978519796 ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Υπόψιν: Αντιδημάρχου Πολιτισμού
κα Κανέλα Γεωργοπούλου

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 5227
15/05/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

� ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ‐ ORFF

Σας προτείνουμε την διεξαγωγή Μουσικοκινητικής παράστασης/μάθημα με 
τίτλο:
«Γνωριμία με τα μουσικά όργανα του ORFF». Στην παράσταση που θα 
βασίζεται  στο σύστημα Μουσικοκινητικής αγωγής ORFF, θα συμμετέχουν 
παιδιά ηλικίας 4  έως 7 ετών από εθελοντές του δήμου Καισαριανής, οι οποίοι



θα έχουν εκπαιδευτεί  κατάλληλα από την επαγγελματία της μουσικοκινητικής 
αγωγής κ. ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.
Το δρώμενο θα έχει συνολική διάρκεια 30 ωρών και θα αφορά θέματα που
δούλεψαν τα παιδιά σε κείμενα και μουσική γραμμένα από την 
μουσικοπαιδαγωγό  και τα παιδιά. Προτεινόμενη ημερομηνία της παράστασης
Άνοιξη 2015, δηλαδή οι  μήνες Απρίλιος ή Μάιος 2015. Για τις ανάγκες της 
παράστασης θα  χρησιμοποιηθούν αυτοσχέδια μουσικά όργανα που θα 
φτιάξουν τα παιδιά κατά την   διάρκεια των προβών, καθώς και όργανα 
μουσικοκινητικής αγωγής ORFF όπως:  ξυλόφωνα, μεταλλόφωνα, μαράκες, 
τυμπανάκια τουμπερλέκια κτλ, τα οποία θα  χορηγήσουμε εμείς για να τα 
γνωρίσουν και να πειραματιστούν τα παιδιά. 
Επίσης  θα χρησιμοποιηθούν σκηνικά και κοστούμια όπως και φωτιστικά 
σώματα και  ηχητικά μηχανήματα για την απρόσκοπτη παρουσίαση της 
παράστασης.
Θεωρούμε ότι το εν λόγω δρώμενο θα είναι ωφέλιμο για τα παιδιά που θα
συμμετέχουν αλλά και για αυτά που θα το παρακολουθήσουν αφού η
μουσικοκινητική αγωγή Orff, συνδυάζοντας τη μουσική, το λόγο και την κίνηση
μέσα από ήχους που παράγει το σώμα, (παλαμάκια, χτύποι με τα πόδια κ.α.) 
και τα  κρουστά όργανα, (τύμπανα, μαράκες, ξυλόφωνα κ.α.), βοηθάει τα 
παιδιά να   «εννοούν» την μουσική σύνθεση και εκτέλεση, καθώς και να 
καλλιεργούν  σημαντικές αξιακές ικανότητες όπως τον πειραματισμό τον 
αυτοσχεδιασμό και την  κριτική ικανότητα, που θα τους βοηθήσουν στην 
ομαλή κοινωνική ένταξη και  δραστηριότητα τους.
Το προβλεπόμενο κόστος της παράστασης/μαθήματος ανέρχεται στο ποσό 
των  3.800 € + Φ.Π.Α, στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνονται οι πρόβες, τα 
σκηνικά και τα   κοστούμια των ηθοποιών, το κόστος των φωτιστικών 
σωμάτων και των τυχών  μικροφωνικών εγκαταστάσεων, u964 τα μουσικά 
όργανα που θα χρησιμοποιηθούν, οι  αμοιβές των μουσικών που θα 
συμμετέχουν στην παράσταση, η αμοιβή της   μουσικοπαιδαγωγού, τα υλικά 
που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και η αμοιβή της εκτέλεσης παραγωγής και 
της σκηνοθετικής επιμέλειας.

Με εκτίμηση,
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης

                       

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ



Εγκρίνει την παράσταση μουσικοκινητικής αγωγής –orf   η οποία θα γίνει 
τον Ιούνιο  του 2015  και θα πραγματοποιηθεί από τον Κωνσταντίνο  
Χαραλάμπους .Καταλογίζει την δαπάνη ποσού 3.800€ ( συν Φ.Π.Α). 
Καταλογίζει  τη δαπάνη στο Κ.Α 15.6471.0001 του προϋπολογισμού του 
Δήμου.

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς 
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) 
Βεχλίδη Μαρία 13) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 14) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  
15) Βασιλάκη Αικατερίνη 16)Κοντόσταυλος Γεώργιος 17) Κατσαρέλης 
Νικόδημος  18) Σοφιανόπουλος Δημήτριος 19) Καμπάκας Αντώνιος  20)  
Λυκούδης Αλεβίζος 21) Αντωνόπουλος Δημήτριος 22) Ιωαννίδης Θεόδωρος 
23) Μαζαράκη Έλλη. 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   29/05/2015
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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