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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                      Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    22/04/2019 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ. 98 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 8ης/22.04.2019,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 22η του µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 
2019.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,22/04/2019, ηµέρα Μ.∆ΕΥΤΕΡΑ  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.4838/18.04.2019, 
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 δέκα επτά (17) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                               
                                      

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



ΠΡΟΣ: ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

 
 

20.   
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: Εξειδίκευση της πίστωσης Κ.Α 15.6471.0001 για έξοδα πολιτιστικής 
δραστηριότητας ( διοργάνωση παραδοσιακών χωρών «Τούτες οι µέρες το’ 
χουνε») . 
 
 
 
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: 
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ    Αριθμ. Πρωτ:   4293 

Βρυούλων & Κλαζομενών Τ.Κ. 16121   
Τηλέφωνα: 210 7292 601 – 8, 210 7222. 109       

Fax: 2107292 621 

e – mail: dsxeseis@kessariani.gr 

web site: www.kessariani.gr  

 
ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  

EK∆ΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
«Τούτες οι µέρες το’χουνε» 

 
Eισηγούµαστε την οργάνωση και διεκπεραίωση εκδήλωσης η οποία θα αναφέρεται σε χορούς και 
τραγούδια από έθιµα συγκεκριµένων περιοχών της Ελλάδας. 
Η  συγκεκριµένη εκδήλωση να πραγµατοποιηθεί κατά την χρονική περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2019 σε 
ηµεροµηνία που θα συµφωνηθεί από κοινού.  
Η παραπάνω εκδήλωση περιλαµβάνει µία µουσικοχορευτική παράσταση µε τίτλο «Τούτες οι µέρες 
το’χουνε…» διάρκειας 2 ωρών και θα είναι αφιερωµένη σε έθιµα και δρώµενα στο κύκλο του χρόνου 
της Ελληνικής παράδοσης (Χριστούγεννα, Πάσχα, Απόκριες και άλλες µεγάλες χριστιανικές γιορτές). 
Θα συµµετάσχουν 140 πολίτες (ενήλικες και παιδιά) του ∆ήµου Καισαριανής, θα  χρησιµοποιηθεί 
παραδοσιακή ορχήστρα αποτελούµενη από πέντε (5) µουσικούς, καθώς και κονσόλα ήχου, ηχητικά 
µηχανήµατα και ειδικός φωτισµός.  



Η παραπάνω µουσικοχορευτική παράσταση θα πραγµατοποιηθεί δύο φορές, ώστε να δοθεί η ευκαιρία 
σε περισσότερους δηµότες να την παρακολουθήσουν (και αποτελούν τις εκδηλώσεις Α & Γ). Στο 
ενδιάµεσο των δύο παραστάσεων θα γίνουν παρουσιάσεις και ενηµερώσεις των δηµοτών για τα ειδικά 
πολιτιστικά στοιχεία που αναδεικνύονται από τις φορεσιές, τα ηχητικά ντοκουµέντα, τους χορούς και 
τα τραγούδια. Επίσης στοιχεία της συγκεκριµένης περιοχής  που αναδεικνύουν τα ήθη και τα έθιµα. Οι 
παραπάνω παρουσιάσεις θα έχουν διάρκεια µιάµισης ώρας. Επίσης θα πραγµατοποιηθεί έκθεση 
φωτογραφίας µε θέµα «Στιγµιότυπα δρώµενων της Ελληνικής υπαίθρου στο κύκλο του χρόνου» (όλα 
αυτά αποτελούν την εκδήλωση B). Όλη η πόλη θα ενεργοποιηθεί να συµµετέχει και κάθε εκδήλωση θα 
λάβει χώρα σε διαφορετικό χώρο-κτήριο του ∆ήµου, όπως ∆ηµαρχείο, ∆ηµοτικός κινηµατογράφος 
Αιολία, πνευµατικό κέντρο κ.α. 
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Για την υλοποίηση της συγκεκριµένης εκδήλωσης η εργασία µου θα επικεντρωθεί στα εξής:  

- Επιµέλεια και γενική διεύθυνση της παράστασης 
- Χωρισµός οµάδων – πρόβες χορευτικών οµάδων  
- Εκµάθηση τραγουδιών  
- Επιλογή µουσικών κοµµατιών ανά περιοχή  
- Επεξεργασία των µουσικών θεµάτων σε µορφή σουίτας για πρόβες και παράσταση 
- Ενδυµατολογική επιµέλεια: Οργάνωση φορεσιών ανά περιοχή και επιµέλεια αυτών ανά 

ζευγάρια χορευτών.  
- Επιµέλεια, δηµιουργία και εκτύπωση προγράµµατος 
- Επιµέλεια, δηµιουργία και εκτύπωση αφίσας  
- Επιλογή, επιθεώρηση και φροντίδα του χώρου πραγµατοποίησης της παράστασής πριν και 

µετά της εκδήλωσης 
- Οργάνωση εργασιών για την πραγµατοποίηση της παράστασης όπως στήσιµο εξέδρας και 

καθισµάτων  
- Οργάνωση επιµέλεια και δηµιουργία κατασκευής σκηνικών  
- Οργάνωση βοηθητικών µέσων για την παράσταση (προβολή διαφανειών από  

βιντεοπροβολέα ) 
- Ψηφιακή οπτικοακουστική επιµέλεια 
- Επιµέλεια λογοτεχνικών κειµένων που θα συνοδέψουν την παράσταση 
- Καθοδήγηση ατόµων που θα συνδράµουν στην υλοποίηση της παράστασης (ηθοποιοί και 

τραγουδιστές )  
- Επιλογή και επιµέλεια της µουσικής η οποία θα ακούγεται κατά την αναµονή έναρξης της 

παράστασης  
- Παρουσιάσεις ειδικών πολιτιστικών στοιχείων 
- Επιµέλεια ειδικού οπτικοακουστικού υλικού   

 
Το προβλεπόµενο κόστος της πρότασης ανέρχεται στο ποσό των 6000€ (δεν συµπεριλαµβάνεται ο 
Φ.Π.Α. 24%). 
Αναλυτικός προϋπολογισµός 
 
 Κόστος  
Εκδήλωση Α 2250€ 
Εκδήλωση Β 1500€ 
Εκδήλωση Γ 2250€ 
Σύνολο  6000€ + 24% Φ.Π.Α. 
 
(Το  παραπάνω ποσό δεν περιλαµβάνει 24% Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον κωδικό του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Καισαριανής  156471.0001 
 
 
 

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 την εξειδίκευση της πίστωσης Κ.Α 15.6471.0001 ποσού 6.000,00 
€(χωρίς Φ.Π.Α 24%) για έξοδα πολιτιστικής δραστηριότητας ( διοργάνωση 
παραδοσιακών χωρών «Τούτες οι µέρες το’ χουνε») . 
 
 
 
 
 
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) Παπαγιάννης Ιωάννης 11) Βεχλίδη Μαρία 12) 
Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 13) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  14) Βασιλάκη 
Αικατερίνη 15) Σοφιανόπουλος Γεώργιος 16)Λυκούδης Αλεβίζος 17) 
Κατσαρέλης Νικόδηµος . 
 
    
 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ     23/04/2019 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 


