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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    26/11/2015 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  236  
 
Πρακτικό της µε αριθµό 34ης/26.11.2015,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 26η του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του 
έτους 2015.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,26/11/2015, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ 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. 12819/20.11.2015, 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 δύο (22) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                      
                                                                       

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



21. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
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 χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων ∆ήµου Καισαριανής 
2015 καθώς 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 ∆ηµοτικής Συµβούλου κ. Βεχλίδη Μαρίας   η οποία έχει ως εξής : 
 

      
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 20/11/2015 

                                                                                                           ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 12818 
 
 

Μπροστά στα Χριστούγεννα ο ∆ήµος Καισαριανής ετοιµάζει µια σειρά από εκδηλώσεις για τα µικρά 
και µεγάλα παιδιά της πόλης µας. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 13 ∆εκέµβρη, µε την 
φωταγώγηση της πόλης και θα ολοκληρωθούν τις πρώτες µέρες του νέου χρόνου . Αναλυτικά το 
πρόγραµµα έχει ως εξής : 
 
Κυρ. 13/12 Άναµµα του χριστουγεννιάτικου καραβιού και φωταγώγηση της πόλης από τον ∆ήµαρχο 
Η. Σταµέλο στην πλατεία Καισαριανής. 
Τρ. 15/12 Αφήγηση του παραµυθιού «η µάγισσα που µισούσε τα κάλαντα µε διαδραστικό παιχνίδι στο 
χώρο του ∆ηµαρχείου 
Πεµ. 17/12 Κάλαντα από την χορωδία του Μικρασιατικού Συλλόγου και µάθηµα παραδοσιακών 
καλάντων από τη χοράρχη. 
Παρ. 18/12 Μουσικοκινητικά παιχνίδια « τα παιχνίδια των καλικάτζαρων» στο χώρο του ∆ηµαρχείου. 
Σαβ.19/12 Χριστουγεννιάτικη ταινία  «Μια ιστορία για τον Άγιο Βασίλη» µε τη χορηγία του Φεστιβάλ 
Επιδαύρου , στο χώρο του ∆ηµαρχείου 
Κυρ.20/12 Βιβλιοπαρουσίαση παραµυθιού και εργαστήριο δηµιουργικής γραφής «γράψε το δικό σου 
παραµύθι» στο χώρο του ∆ηµαρχείου 
∆ευτ.21/12φτιάχνουµε παραδοσιακές φιγούρες καραγκιόζη και απολαµβάνουµε παράσταση 
Καραγκιόζη από το θέατρο σκιών «Αυγερινού» 
Τρ.22/12 Χριστουγεννιάτικη ταινία «Το άλογο της Γουίνκι» µε την χορηγία του Φεστιβάλ Επιδαύρου , 
στο χώρο του ∆ηµαρχείου 
Τετ.23/12 Μουσικοκινητική απασχόληση και παιχνίδι για παιδιά 
Πεµ.24/12 Ψάλλουµε τα κάλαντα στη ∆ηµοτική Αρχή και ψήνουµε κουραµπιέδες και µελοµακάρονα 
µε την βοήθεια των ΚΑΠΗ στα Ξύλινα σε µια µικρή γιορτή 
Τετ.30/12 Ο Μικρασιατικός Σύλλογος Καισαριανής µας µαθαίνει να φτιάχνουµε τα παραδοσιακά 
«Αετουδάκια» στα Ξύλινα 
Παρ.4/12 Ο Μικρασιατικός Σύλλογος Καισαριανής µας παρουσιάζει θεατρικό δρώµενο µε 
καλικάτζαρους 
Σαβ. 5/12 Μαγειρεύουµε όλοι µαζί για τους πρόσφυγες 
 
Από την Παρασκευή 18/12 έως και την Τετάρτη 23/12 θα λειτουργεί στον χώρο του ∆ηµαρχείου 
έκθεση βιβλίου από την ΠΟΕΒ 



ΑΠΟ 1/12 Έως και την παραµονή των  Χριστουγέννων τα ΚΑΠΗ σε συνεργασία  µε τα σχολεία της 
πόλης µας θα λειτουργήσουν εργαστήρια κατασκευής µελοµακάρονων ,κουραµπιέδων και στολιδιών 
από ζυµάρι στον χώρο τους. 
 
Καθ ΄ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων καλούµε το κάθε παιδί να προσφέρει το αγαπηµένο του 
παιχνίδι για να τα  δώσουµε όλοι µαζί στα µικρά προσφυγόπουλα. 
 
Κόστος για γραφική ύλη και υλικά για το µαγείρεµα των χριστουγεννιάτικών γλυκών , περίπου 
500,00€.Παραµένει σε εκκρεµότητα πληρωµή εργαζοµένου για τις παραπάνω εκδηλώσεις. 
 

Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
 

ΒΕΧΛΙ∆Η ΜΑΡΙΑ 
 
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 τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις ∆ήµου Καισαριανής 2015 
καθώς και την σχετική πίστωση των 500,00€ , όπου και θα καταλογιστεί 
στο Κ.Α 00.6443.0001 του προϋπολογισµού  του ∆ήµου  . 
 

 
     
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) Κολοβού Κων/να 9) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   
10) Παπαγιάννης Ιωσήφ 11) Βεχλίδη Μαρία 12) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 
13) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  14) Βασιλάκη Αικατερίνη 15)Κοντόσταυλος 
Γεώργιος 16) Κατσαρέλης Νικόδηµος  17) Σοφιανόπουλος ∆ηµήτριος 18) 
Γαβρίλης  19) Βούρλος ∆ηµήτρης 20)Λυκούδης Αλεβίζος 21) Βοσκόπουλος 
Χρήστος 22) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος .  
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ     27/11/2015 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

   
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 

 
ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


