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

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ. 99 
 
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.   
20.   
21.   



ΠΡΟΣ: ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

 
 

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 κύκλου εικαστικών εκδηλώσεων «Οικοδοµώ 
νέες µορφές µε όχηµα τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη»  ) . 
 
 
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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ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

  «Οικοδοµώ νέες µορφές µε όχηµα τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη» 
Στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας του ∆ήµου για αναβάθµιση του πολιτισµού των κατοίκων 
της πόλης, και κατά συνέπεια τη συνολικότερη αισθητική αγωγή ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ  την διοργάνωση 
σεµιναρίου - εικαστικής εκδήλωσης µε θέµα: 

 «Οικοδοµώ νέες µορφές µε όχηµα τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη» 
Το παιδί όταν αρχίσει να µιλά η οµιλία του έχει απλοϊκή, πρωταρχική µορφή (όπως τα πρώτα 

σχέδια του), όµως βρίσκεται σε διαρκή επαφή µε τον ανεπτυγµένο συντακτικά οργανωµένο λόγο των 
ενηλίκων και άρα εξελίσσεται µέσα από αυτή τη σχέση. 

 Αυτό αποδεικνύει και γιατί η  ανάπτυξη του παιδιού ξεκινά από το κοινωνικό και όχι από το 
ατοµικό. Όσο πιο αναπτυγµένες και πολύπλευρες είναι οι σχέσεις του παιδιού τόσο ευρύτερο και το 
φάσµα δυνατοτήτων ανάπτυξης της προσωπικότητας τόσο µεγαλύτερη η δυναµική της ζώνης 
εγγύτερης και απώτερης ανάπτυξης του. Όταν αποκόπτεται από την αλληλεπίδραση του µε την 
κοινωνία, αυτό οδηγεί στην υπανάπτυξη των ψυχικών λειτουργιών και της προσωπικότητας συνολικά. 
Με την αισθητική αγωγή και συγκεκριµένα τη ζωγραφική ανακαλύπτει και διευρύνει την οπτική 
σκέψη και αντίληψη. 

 
Με άξονα τα παραπάνω το πρόγραµµα διαµορφώνεται ως εξής: 
Α. Ενηµέρωση για το πρόγραµµα και δηλώσεις συµµετοχής. 



Β. Έναρξη κύκλου σεµιναρίων µε θεωρία της τέχνης και πρακτικές που οδηγούν στη  
συλλογικότητα 
Ε. Γονείς και παιδί δηµιουργούν µαζί – επίσκεψη σε µουσεία 
 
Το κόστος ανέρχεται συνολικά στα 3000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)  και η πληρωµή θα γίνει µε την 

προσκόµιση του αντίστοιχου νόµιµου παραστατικού. 
Στην τιµή δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 24% 
 (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 3.000,00 
€(χωρίς Φ.Π.Α 24%) για έξοδα πολιτιστικής δραστηριότητας ( διοργάνωση 
κύκλου εικαστικών εκδηλώσεων «Οικοδοµώ νέες µορφές µε όχηµα τη 
συλλογικότητα και την αλληλεγγύη»  ) 
 
 
 
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 
 


