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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  92  
 
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 διενέργειας πολιτιστικής εκδήλωσης  µε τίτλο : « 
Παραµύθι ξεκινώ και τα πόδια µου χτυπώ» 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 Αντιδηµάρχου Παιδείας-Πολιτισµού-Αθλητισµού και Νέας Γενίας  κ. 
Γεωργοπούλου Κανέλλας η   οποία έχει ως εξής:    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
  ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΥΜΗΤΤΟΥ 57 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 16121 
ΤΗΛ. 210-7517922 ΦΑΞ 210-7517917 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  08-04-2016
 

 ΠΡΟΣ: 
ΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 



  
ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πολιτιστικής εκδήλωσης µε συνολικό κόστος τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (3.800,00€) 
µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
 

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων που διενεργούνται στο ∆ήµο µας προγραµµατίζουµε τη διεξαγωγή παράστασης

Μουσικοκινητικής Αγωγής µε τίτλο:  

«Παραµύθι ξεκινώ και τα πόδια µου χτυπώ». 

Η πολιτιστική δραστηριότητα προτάθηκε στο ∆ήµο µας (σχετικό έγγραφο αρ.πρωτ.3873/05-04-2016) από το παραγωγό -

σκηνοθέτη Κων/νο Χαραλάµπους. 

Πρόκειται για µια παράσταση – παραγωγή του Κων/νου Χαραλάµπους που βασίζεται στο σύστηµα Μουσικοκινητικής Αγωγής

ORFF στην οποία θα συµµετέχουν παιδιά ηλικίας 4 έως 7 ετών - εθελοντές του ∆ήµου Καισαριανής, υπό την καθοδήγηση της

µουσικοπαιδαγωγού - ηθοποιού Μαρίας Οικονόµου. Η δράση προετοιµασία και παράσταση θα έχει συνολική διάρκεια 180 ωρών

και προτείνεται να πραγµατοποιηθεί κατά τους µήνες Απρίλιο - Μάιο του 2016. Το δρώµενο περιλαµβάνει υπαίθρια παιχνίδια, 

κατασκευή αυτοσχέδιων µουσικών οργάνων και υπόδειξη -  ενθάρρυνση για χρήση υφιστάµενων οργάνων µουσικοκινητικής

αγωγής. 

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 κόστος για τη διεξαγωγή της παραπάνω πολιτιστικής δράσης, ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ

(3.800,00€) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% και περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα για την διεξαγωγή της παράστασης

χωρίς καµιά άλλη επιβάρυνση του διοργανωτή (∆ήµου). 

Ως εκ τούτου, παρακαλούµε να εγκρίνεται το κόστος για τη διεξαγωγή της παραπάνω δράσης, που ανέρχεται στο πόσο των τριών

χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (3.800,00€) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. 

 Η Αντιδήµαρχος Πολιτισµού                         
Κανέλλα Γεωργοπούλου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 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 τη διενέργεια πολιτιστικής εκδήλωσης µε τίτλο : «Παραµύθι ξεκινώ 
και τα πόδια µου χτυπώ»  συνολικού ποσού 3.800,00€ (  µη  
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) που θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6471.0001  του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου 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 
 


