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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    20/4/2016 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  89 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 10ης/20.4.2016,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 20η του µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 
2016.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,20/4/2016, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 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. 4353 /15.4.2016, 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 ένα (21) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

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



20. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
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: Έγκριση εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιηθούν κατά τον 
εορτασµό του 3ηµέρου της Πρωτοµαγιάς 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 Αντιδηµάρχου Παιδείας-Πολιτισµού-Αθλητισµού και Νέας Γενιάς κ. 
Γεωργοπούλου Κανέλλας  η   οποία έχει ως εξής:    

 
 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 15/4/2016 

 
    
 
                      ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ           
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

       ΑΡ. ΠΡΩΤ: 4377 
 
Έγκριση εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιηθούν κατά τον 3ήµερο εορτασµό της Πρωτοµαγιάς 

και έγκριση σχετικής πίστωσης. 
 

Στον περυσινό εορτασµό δώσαµε ιδιαίτερη σηµασία, αναβιώνοντας συµβολικά τη 
συνεργασία των δύο ∆ήµων ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ – ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ κυρίως στο κοινό πρόγραµµα και τη 
λαµπαδηδροµία. Η συνεργασία αυτή απέδωσε το ιδιαίτερο χαρακτήρα των εκδηλώσεων τιµής και 
µνήµης. 

Ο φετινός εορτασµός γίνεται στο πλαίσιο µεγάλων προκλήσεων, όπως το άνοιγµα του 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ Ε.Ε.Α. που θέλουµε να συµβάλει στην αποκατάσταση της ιστορικής µνήµης και διδαχής 
µε µέθοδο και σταθερότητα, αλλά και την ένταση του προσφυγικού, την οσµή πολέµου στη γειτονιά 
µας και την αναβίωση του φασισµού στο έδαφος της καπιταλιστικής κρίσης και των τυχοδιωκτικών 
κινήσεων κυβέρνησης και θεσµών γύρω από το προσφυγικό. 
Ως εκ τούτου κρατάµε την θετική περυσινή εµπειρία, βελτιώνοντας την και προσαρµόζοντας το 
πρόγραµµα: 
 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/5, Στο Χαϊδάρι 
Θα ̟ραγµατο̟οιηθούν οι κύριες ̟ολιτιστικές εκδηλώσεις στο ∆ήµο Χαϊδαρίου.  
 
 
 



 
ΣΑΒΒΑΤΟ 7/5/2016, και στο Χαϊδάρι και στην Καισαριανή 
ΣΟΥΚΑΤΖΗ∆ΕΙΑ: Θέλουµε να εµ̟λακούν καλύτερα τα σχολεία, τα αθλητικά 

τµήµατα του ∆ήµου αλλά και τα αθλητικά σωµατεία  
ΛΑΜΠΑ∆Η∆ΡΟΜΙΑ: Βελτιώσεις ̟άνω σε ̟αρατηρήσεις ̟ου έγιναν και αφορούν 

κυρίως τη διαδροµή και την άφιξη της λαµ̟αδηδροµίας. ∆ηλ. την ανάγκη ύ̟αρξης 5- 6 
σηµείων µε τα σχετικά υλικά ̟.χ. νερά- µ̟ανάνες, σε όλη τη διαδροµή ̟ου διαρκεί 3 ώρες. 
Αλλά και την υ̟οδοχή των λαµ̟αδηδρόµων ̟ερί̟ου στις 9µ.µ. 

 
 
  
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/5/2016 

 Κρατάµε το ̟ρωινό ̟ρόγραµµα ό̟ως ̟έρυσι και µε το ̟έρας των εκδηλώσεων 
συνεχίζουµε µε το άνοιγµα του Μουσείου. Εγκαίνια µε οµιλίες και θεατρική εκδήλωση. 
Ε̟ίσηµη ̟ρώτη ξενάγηση στον χώρο α̟ό το ∆ήµαρχο της ̟όλης. 
Τα έξοδα ̟ου ε̟ιβαρύνουν το δήµο Χαϊδαρίου είναι όλα τα ̟ρο̟αγανδιστικά υλικά, τα 
υλικά στα spots και τα λεωφορεία της Λαµ̟αδηδροµίας, τα µετάλλια των Λαµ̟αδηδρόµων. 
Τα έξοδα ̟ου βαρύνουν το ∆ήµο Καισαριανής είναι το κόστος των Σουκατζίδειων (νερών, 
ταινίες, σε ρόλο διαιτητών, µετάλλια, ̟ρο̟αγανδιστικά υλικά). Ε̟ίσης, ηχητική κάλυψη 2 
ηµερών και φωτιστική κάλυψη της θεατρικής ̟αράστασης, κόστος ̟αράστασης. Ειδικό υλικό 
̟ρο̟αγανδιστικό υλικό για τα σχολεία, Ενοικίαση καρέκλες .  
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : 1.400€ (συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ)  και θα βαρύνουν τον ΚΑ 
00.6443.0001 

 
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

Κ. 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 πίστωση ποσού  χιλίων τετρακοσίων   (1.400,00) ευρώ  
συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ, για την κάλυψη εκδηλώσεων που θα 
πραγµατοποιηθούν κατά τον εορτασµό του 3ηµέρου της Πρωτοµαγιάς. 
Καταλογίζει την πιο πάνω δαπάνη σε βάρος του Κ.Α.  00.6443.0001  
«δαπάνες δεξιώσεων και λοιπών Εορτών» του  προϋπολογισµού του ∆ήµου 
µας οικονοµικού  έτους 2016. 
 
 
 

 

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) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   11) Παπαγιάννης Ιωσήφ 12) 
Αξιώτης Χρήστος 13) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  14) Βασιλάκη Αικατερίνη 15) 
Κατσαρέλης Νικόδηµος  16) Σοφιανόπουλος ∆ηµήτριος 27) Γαβρίλης 
Γεώργιος 18) Βούρλος ∆ηµήτριος  19) Λυκούδης Αλεβίζος 20) Βοσκόπουλος 
Χρήστος 21) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος .  
 
 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ    21/4/2016 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

   
   
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 


