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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    13/02/2017 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  27 
 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 3ης/13.02.2017,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 13η του µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του 
έτους 2017.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,13/02/2017, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα  10:00 π. 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. 1538/09.02.2017, 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 επτά (27) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

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



20. Καµπάκας Αντώνης  
21. Βούρλος ∆ηµήτρης  
22. Λυκούδης Αλεβίζος  
23. Βοσκόπουλος Χρήστος  
24. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
25. Κακανάκης Ευάγγελος  
26. Αλεξοπούλου Μαρία  
 
 
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 για αποκριάτικες εορταστικές εκδηλώσεις ΑΠΟΚΡΙΕΣ-
ΚΟΥΛΟΥΜΑ έτους 2017 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 Γενιάς κ.  η   οποία 
έχει ως εξής:    
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Καισαριανή 24/1/2017 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                      .  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ      Αριθμ. Πρωτ:    698 

Βρυούλων & Κλαζομενών Τ.Κ. 16121       ΠΡΟΣ: 

Τηλέφωνα: 210 7292 601 – 8,     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Fax: 2107292 621 
     

 
 
ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ 
– ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2017.  

Κορυφαία γιορτή χαράς και ανανέωσης για το λαϊκό άνθρωπο, η Αποκριά 

περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα παμπάλαιων εθίμων, και πιο σύγχρονων 

παραλλαγών που αν και όχι πάντα επιτυχημένων εντούτοις δεν αλλάζουν το κύριο, 

ότι και σήμερα η Αποκριές είναι μια γιορτή με ψυχαγωγική, αλλά και κοινωνική 

διάσταση.  

Στους εορτασμούς αυτούς κυριαρχεί το μη κοινωνικά αποδεκτό και η 

ανατροπή προκύπτει σαν φυσικό και εύλογο επακόλουθο. Ανατροπή, που σε 

επίπεδο «εικόνας» συντελείται μέσα από τις μεταμφιέσεις, όπου τα άτομα δεν 

πρέπει να μπορούν να καθοριστούν ούτε από φύλο, ούτε από την ηλικία. Ανατροπή 

που σε επίπεδο «λόγου», συντελείται μέσα από τον κωμικό λόγο, και κυρίως το 

λόγο των τραγουδιών, νομιμοποιείται η ελευθεροστομία, η βωμολοχία, η 

παραβίαση των ισχυρών ταμπού, η βεβήλωση της ιερότητας, η διατυμπάνιση της 

γονιμότητας. Τα παράλογα γίνονται λογικά, το ψέμα διαψεύδει την αλήθεια, τα 



αντίθετα και αντίπαλα συναντιούνται και συμβιβάζονται. Άνθρωποι που δεν είναι 

αυτό που φαίνονται τραγουδούν τραγούδια που δεν εννοούν αυτό που λένε. Γιατί, 

μέσα από τον εύθυμο, ανάλαφρο, περιπαικτικό λόγο και τις κωμικές καταστάσεις 

και μέσα από το παραπλανητικό μπέρδεμα ο απλός κόσμος δηλώνει την αντίστασή 

του σε κάθε καταπίεση που προέρχεται από ηθικολογία ή την εξουσία. 

Οι χοροί της τελευταίας Κυριακής και της Καθαρής Δευτέρας είναι οι πλέον 

καθοριστικοί στον εορτασμό. Στην πόλη μας έχουν αναβιώσει την τελευταία 2ετία 

έθιμα σε μικρή κλίμακα και επιδιώκουμε να επιμείνουμε στη λαϊκή έκφραση του 

καρναβαλιού γι’ αυτό κρατάµε κατά βάση το παραδοσιακό χαρακτήρα όπως και τις 
άλλες 2 χρονιές, µε σαφή διαχωρισµό όµως στις ηλικιακές οµάδες που 
απευθυνόµαστε  & αυτό επάγεται πιο συγκεκριµένο κλίµα, µέσων και µουσικής. 

Μένουµε µε συγκεντρωµένες τις ηµεροµηνίες µέσα στο τριήµερο της Καθαράς 
∆ευτέρας 26,27 Φλεβάρη και πιο συγκεκριµένα ως εξής: 
1. 26/2  ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ για τη νεολαία της πόλης και όχι µόνο,  
Τα 3 σηµεία αφετηρίας (2ας Μάη, Αλεξάνδρου και Αιολία) επιλέγονται προκειµένου 
να αναδεχτεί το στοιχείο της γειτονιάς. Εκεί για 1 ώρα περίπου (3:30-4:30) θα έχουµε 
επιτόπια απασχόληση µε ανιµατέρ για τα µικρά παιδιά, που κατόπιν θα γίνουν οµάδες 
και θα έρθουν στου Βενιζέλου. Από την αρχή του Βενιζέλου και έως την πλατεία θα 
κινηθεί το καρναβάλι προς την πλατεία και εκεί θα συνεχίσουν δράσεις µε χορούς – 
από χορευτές µέλη των χορευτικών σωµατείων της πόλης σε ρυθµούς latin, έως αργά 
τη νύχτα. Έχει ζητηθεί από τους µαγαζάτορες να προσφέρουν κεράσµατα στους 
καρναβαλιστές τη µέρα αυτή και αναµένουµε την ανταπόκρισή τους. Ευχαριστούµε 
το ∆ήµο Πάτρας για τις δωρεές του σε Καρνάβαλους. 
2. 27/2   ΚΟΥΛΟΥΜΑ µε αφιέρωµα στα ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ της ∆όµνας 
Σαµίου  
Κλείνουν 5 χρόνια από το θάνατό της, και την τιµούµε µε τα  απαγορευµένα της που 
θα τραγουδήσουν και χορέψουν τα µέλη του ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. θα 
ακολουθήσει και συγκρότηµα παραδοσιακό. Ταυτόχρονα θα υπάρξουν και 
εργαστήρια κατασκευής χαρταετού,  
3. Στις 19/2 το έθιµο του γάµου διαµέσω των εσωτερικών οδών και µε σύνθηµα όλοι 
στα ΚΑΠΗ για το αποκριάτικο γλέντι, µε πιθανότητα για βράβευση της καλύτερης 
στολής. 
Όλη αυτή η προσπάθεια –όπως και πέρυσι και πρόπερσι άλλωστε- γίνεται για το λαό 
της πόλης από το λαό της πόλης, όπως αυτός εκφράζεται µέσα από τα διάφορα 
σωµατεία και τους φορείς της Καισαριανής. Ενώ οι διάφοροι τοµείς του ∆ήµου π.χ. 
το Πνευµατικό Κέντρο και οι παιδικοί σταθµοί ετοιµάζονται για τα δικά τους γκρουπ 
και περιµένουµε τις εκπλήξεις των ΚΑΠΗ. 
Αν και οι εποχές είναι δύσκολες θεωρούµε ότι ο πολιτισµός -µεταξύ άλλων- είναι 
αναγκαίο στοιχείο λαϊκής έκφρασης και όπλο ανακούφισης των ανθρώπων του 
µόχθου ιδίως µέσα στην κρίση! Για το λόγο αυτό θα επιµένουµε να µην τον 
στερούνται  
ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΑΥΤΟ ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ ΤΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ: 
Το αναµενόµενο κόστος υπολογίζεται στα 8.000€ πλέον ΦΠΑ 24% που θα 
επιβαρύνει τον Κ.Α. 00.6443.0001 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΟΡΤΩΝ 



Το κόστος αφορά την προµήθεια τροφίµων, προπαγανδιστικά υλικά, διάφορα υλικά 
κατασκευών, ενοικίαση τραπεζοκαθισµάτων, ηχητική κάλυψη, υπηρεσίες 
καλλιτεχνών κ.λπ. 

 
Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
ΚΑΝΕΛΛΑ 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  τις αποκριάτικες εορταστικές εκδηλώσεις ΑΠΟΚΡΙΕΣ-ΚΟΥΛΟΥΜΑ 
έτους 2017 καθώς και τη σχετική πίστωση ποσού 8.000€ πλέον ΦΠΑ 24% 
που θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 00.6443.0001 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΟΡΤΩΝ του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2017. 
. 

 
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 Ιωάννης 12) 
Αξιώτης Χρήστος 13) Βεχλίδη Μαρία 14) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 15) 
Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  16) Βασιλάκη Αικατερίνη 17)Κοντόσταυλος 
Γεώργιος 18) Κατσαρέλης Νικόδηµος  19) Σοφιανόπουλος Γεώργιο 20) 
Γαβρίλης Γεώργιος 21)Καµπάκας Αντώνιος  22) Βούρλος ∆ηµήτριος  23) 
Λυκούδης Αλεβίζος 24) Βοσκόπουλος Χρήστος 25) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 
26) Κακανάκης Ευάγγελος, 27) Αλεξοπούλου Μαρία .  
 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ      13/02/2017 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
     

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 

 
ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


