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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  106 
 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 12ης/02.05.2017,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 2η του µηνός ΜΑΙΟΥ του έτους 
2017.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,02/05/2017, ηµέρα ΤΡΙΤΗ 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. 5089/28.04.2017, 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 εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιηθούν κατά τον εορτασµό  
της Πρωτοµαγιάς  2017 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 Πολιτισµού-Αθλητισµού και Νέας Γενιάς κ. Γεωργοπούλου 
Κανέλλας  η   οποία έχει ως εξής:    
 
 
  

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Καισαριανή 27/4/2017 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                      .  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ,  Αριθμ. Πρωτ:   5020 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ,  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ    ΠΡΟΣ 
– ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ    ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ     ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
(Πληροφορίες Β. Γόβατζης)       
Βρυούλων 125  & Φιλαδελφείας -  Τ.Κ. 16121      
Τηλέφωνα: 210 7292 601 – 8, Fax: 2107292 621  
 email: dsxeseis@kessariani.gr 
 

  
Θέµα: Έγκριση εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιηθούν  

κατά τον  εορτασµό της Πρωτοµαγιάς 2017 και έγκριση σχετικής 
πίστωσης. 

∆ίνουµε ιδιαίτερη σηµασία στους εορτασµούς της Εργατικής Πρωτοµαγιάς που σε 
τοπικό επίπεδο εµπλουτίζεται µε τα διδάγµατα της Πρωτοµαγιάς του 44, όταν 
Ναζιστικά Γερµανικά Στρατεύµατα εκτέλεσαν 200 κοµµουνιστές ως αντίποινα για 
ενέδρα του ΕΛΑΣ στους Μολάους Λακωνίας. Ήταν κάποιοι µόνο από τους 600 
κοµµουνιστές ακροναυπλιώτες που είχαν φυλακιστεί από τη ∆ικτατορία Μεταξά και 
παραδοθεί στους γερµανούς κατακτητές. Ήταν κάποιοι µόνο από τους χιλιάδες 



Έλληνες Πατριώτες που έδωσαν τη ζωή τους για µια ζωή ελεύθερη, χωρίς 
εκµετάλλευση. 

Στο έδαφος της κρίσης και προκειμένου για τον έλεγχο των δρόμων του εμπορίου 

και των ενεργειακών πηγών στη Μαύρη Θάλασσα, Μέση Ανατολή, Κύπρο και Β. 

Αφρική οξύνονται οι ανταγωνισμοί στην περιοχή, ακόμα και μέσα σε «συμμαχικά» 

σχήματα (βλ. Ε.Ε. ΝΑΤΟ), στήνονται σκηνικά τεχνητών διαχωρισμών για να 

σκοτώνονται οι λαοί, παρελαύνουν οι εθνικιστικές κορώνες και εντείνεται η κούρσα 

των εξοπλισμών. Όλα μυρίζουν μπαρούτι. Οι πόλεμοι για τα γεωστρατηγικά 

συμφέροντα μαίνονται στην περιοχή, όπως γίνεται πάντα σε παραμονές μεγάλων 

και διευρυμένων πολεμικών συρράξεων. Οι λαοί όμως πρέπει να μην ξεχνούν την 

ιστορία τους. Ο Μπ. Μπρεχτ στο Γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου έλεγε με τον δικό 

του μοναδικό τρόπο: 
«Ο  ΠΟΛΕΜΟΣ  ΠΟΥ  ΕΡΧΕΤΑ Ι  
δ ε ν  ε ι ν ’ ο  π ρώ τ ο ς .  Πρ ι ν  α π ’ α υ τ ό ν  
γ ί ν α ν ε  κ ι  ά λ λ ο ι  π ό λ ε µ ο ι .  
Ό τ α ν  ε τ έ λ ε ι ω σ ε  ο  τ ε λ ε υ τ α ί ο ς ,  
υ π ή ρ χ α ν  ν ι κ η τ έ ς  κ α ι  ν ι κ η µ έ ν ο ι .  
Στ ο υ ς  ν ι κ η µ έ ν ο υ ς ,  ο  φ τωχό ς  λ α ό ς  
π έ θ α ι ν ε  α π ό  τ η ν  π ε ί ν α .  Στ ο υ ς  ν ι κ η τ έ ς  
ο  φ τω χό ς  λ α ό ς  π έ θ α ι ν ε  τ ο  ί δ ι ο . »  

Αυτά τα πολιτικά δεδοµένα δεν µας διαφεύγουν ούτε από το σύνθηµα – ούτε από το 
περιεχόµενο που θέλουµε να προσδώσουµε στις εκδηλώσεις µας. Έτσι αν το 2015, 
δώσαµε βάση στην ακριβή τέλεση του τελετουργικού που είχε διακοπεί (π.χ. 
λαµπαδηδροµία) και το 2016 µε ιδιαίτερη χαρά το συνδέσαµε µε τα εγκαίνια του 
Μουσείου Ε.Ε.Α. ( 9/5  ηµέρα αντιφασιστικής νίκης των λαών), φέτος πρέπει να 
δώσουµε περιεχόµενο λαϊκής επαγρύπνησης στον πόλεµο και το φασισµό-
εθνικισµό. 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΝΘΗΜΑ «Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΜΑΣ ΑΡΧΙΝΑ, ΑΠΟ ΚΕΙ ΠΟΥ Ο ∆ΙΚΟΣ 
ΣΑΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ.» Φ. ΑΓΓΟΥΛΕΣ  

∆ίνουµε ιδιαίτερη σηµασία στην επιλογή κατάλληλων καλλιτεχνικών 
σχηµάτων. Πέρυσι µε τη θεατρική παράσταση Αθηνά Χατζηεσµέρ αποδώσαµε το 
νόηµα της θυσίας των εκτελεσµένων και το σύνολο των θεατών συγκλονίστηκε. 
Φέτος, δίνοντας έµφαση στη νεολαία και τους δικούς της κώδικες καλούµε το 
µουσικό συγκρότηµα των «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ», ενώ παράλληλα ανοίγουµε τη 
συζήτηση για την ουσία του πολέµου µε ένα ανοιχτό µάθηµα ιστορίας, µέσα στο 
χώρο του Μουσείου από τον καθηγητή Σύγχρονης Ιστορίας του ΑΠΘ κο Γ. 
Μαργαρίτη1 µε θέµα από τον 1ο παγκόσµιο πόλεµο στον 2ο . 

Το Μουσείο θα εκθέσει το σύνολο των ευρηµάτων που έχουν έρθει στον ένα 
χρόνο λειτουργίας του και για το λόγο αυτό θα γίνουν κάποιες αλλαγές και 
προσθήκες, όπως 3 προθήκες για τα νέα υλικά και ενσωµάτωση των παρατηρήσεων 
που µας έγιναν από το ΥΠ. ΠΟ. 
                                                           
1

 �
 Διδάσκει «Σύγχρονη Πολιτική και Κοινωνική Ιστορία» στο Τμήμα Πολιτικών 

Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 



Κρατάµε βέβαια όλα τα βασικά στοιχεία απόδοσης τιµής, αναβαθµίζοντας τη 
Λαµπαδηδροµία κάνοντας τη Κυριακή πρωί. Συνεχίζουµε τη συµβολική αλλά και 
ουσιαστική συνεργασία µε το ∆ήµο Χαϊδαρίου, σε οργανωτικό – οικονοµικό και 
πολιτικό επίπεδο.  
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ  
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/5/2016  
ΣΟΥΚΑΤΖΙ∆ΕΙΑ: Θέλουµε να εµ̟λακούν καλύτερα τα σχολεία, τα αθλητικά 
τµήµατα του ∆ήµου αλλά και τα αθλητικά σωµατεία  
Αναµνηστικά 200€– αθλητικό υλικό 300€ 
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ» 
Ηχητικά 800€  
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/5/2016 
9 ̟.µ. ΛΑΜΠΑ∆Η∆ΡΟΜΙΑ  
∆ιαφηµιστικό spot 50€ 
10 ̟.µ. ΠΟΡΕΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΚΕΤΕΣ          
Λουλούδια – στεφάνια 300€ 
11̟.µ. Κρατάµε το βασικό ̟ρόγραµµα α̟όδοσης τιµής 
Νερά 200€, καρέκλες – κιόσκι 450€ 
7 µ.µ. ανοιχτό µάθηµα Ιστορίας  
 
 
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), ̟αραγωγή 
του δηµιουργικού.  
Ε̟ίσης, ηχητική κάλυψη και φωτιστική κάλυψη της µουσικής ̟αράστασης. 
Ειδικό ̟ρο̟αγανδιστικό υλικό για τα σχολεία.  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : 2.300,00 € ̟λέον Φ.Π.Α.  (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 2.852,00 ΕΥΡΩ) 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 τις εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν κατά τον εορτασµό του  
της Πρωτοµαγιάς 2017 . 

Το συνολικό κόστος θα είναι 2.300,00€ πλέον Φ.Π.Α( συνολικό κόστος µε 
Φ.Π.Α 2.852,00€) και θα καταλογιστεί στον ΚΑ 00.6443.0001 του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Καισαριανής 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      03/05/2017 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 

 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 


