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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 
21Η Συνεδρίαση    27-07-2020 
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 91/2020 

 
ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση της πίστωσης του Κ.Α  15/6471.0001   ποσού 29.474,80  με τίτλο  «Έξοδα 
πολιτιστικών εκδηλώσεων». 
 

Πρακτικό της με αριθμό 21ης/2020 τακτικής συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής του 
Δήμου Καισαριανής, η οποία την 27η του μηνός IOYΛIOY  έτους 2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και 
ώρα  08:00 π.μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με  αριθμό πρωτ. 6901/23-07-
2020 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου.Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της 
Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 παρ. 6 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου 
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων». 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου   
παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) μέλη. 
Παρών στη συνεδρίαση ήταν το αναπληρωματικό μέλος ο κ. Ζαρκαδούλας Νικόλαος.  
Ονομαστικά οι:  
 
                ΠΑΡΟΝΤΑ                                                            ΑΠΟΝΤΑ    
                                                                               
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος   Παραγιού Άννα 
1.Τσιροζίδης Ιωάννης   
2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος Δημήτριος  
4. Πολυχρονάκης Συμεών  
5. Γραφίδου Γεσθημανή  
6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος)  
  
  
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την  μόνιμη υπάλληλο του Δήμου     Σ.Φιλοπούλου. 
 
 



 
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 

εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 6899/23-7-2020 εισήγηση του Δημάρχου Καισαριανής κ. Χρήστου 
Βοσκόπουλου η οποία έχει  ως εξής : 
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
Γραφείο Δημάρχου                                              
      

  

                
                    Καισαριανή 23 Ιουλίου 2020 
                 Αρ. Πρωτ.:6899 
 
 

         ΠΡΟΣ: 
            Τα μέλη της  

Οικονομικής Επιτροπής 
   

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
Θέμα: Εξειδίκευση της πίστωσης με κωδικό αριθμό 15/6471.0001 και τίτλο «Έξοδα 

πολιτιστικών εκδηλώσεων». 
 

Μετά από μια μακρά περίοδο διακοπής των, πάσης φύσεως, πολιτιστικών εκδηλώσεων έχει 

δημιουργηθεί ένα μεγάλο κενό στην παροχή πολιτιστικών υπηρεσιών προς τους δημότες μας και 

γενικότερα προς το κοινό που παρακολουθεί τα πολιτιστικά δρώμενα της Καισαριανής. Ως εκ 

τούτου, προκύπτει επιβεβλημένη ανάγκη να προχωρήσουμε άμεσα στη υιοθέτηση και διενέργεια 

ποιοτικών πολιτιστικών δράσεων, ώστε να καλυφθεί, το δυνατόν περισσότερο, το έλλειμμα που 

δημιουργήθηκε και καταγράφεται σε σχετικά σχόλια και αιτήματα του κοινού.  

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη απόφασης εξειδίκευσης της ανωτέρω πίστωσης 

για την διοργάνωση των παρακάτω εκδηλώσεων συνολικού κόστους συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 29.474,80 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 

 

α/α Τίτλος εκδήλωσης 
Αρ. Πρωτ. 
Πρότασης 

Σύντομη περιγραφή  
Κόστος με 

ΦΠΑ 



1. 

«Ιστορίες Τέχνης 
για παιδιά & 
μεγάλους» 
Καισαριανή: 
Πολιτιστικός 
Εικαστικός 
Προορισμός για 
όλους 

ΜΕΡΟΣ ΙI 
 

5622/26-
06-2020 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα της 
έκθεσης-εκδήλωσης εικαστικών 
επιθυμεί να δημιουργήσει μια ισχυρή 
σύνδεση του παρελθόντος με το 
μέλλον, αναδεικνύοντας την πόλη της 
Καισαριανής σε Πολιτιστικό 
Εικαστικό Προορισμό με σκοπό να 
αφυπνίσει μνήμες και νέες 
ερασιτεχνικές εικαστικές προτάσεις.   

 4.960,00€ 

2. 

«Η Ελληνική 
Ζωγραφική 
ανακαλύπτει την 
Βυζαντινή 
αγιογραφία» 

5659/26-
06-2020 

Αναφορά στο έργο των Ζωγράφων. 
Παρουσίαση Βυζαντινών Αγιογραφιών 
και Έργων Λαϊκής Τέχνης που 
επηρέασαν την νεότερη ζωγραφική. 
Σύγκριση και ανάλυση της νεότερης 
Παραδοσιακής ζωγραφικής. Παράθεση 
των έργων των νεότερων Ζωγράφων. 
Γνωριμία με τα υλικά και την τεχνική 
της Βυζαντινής Αγιογραφίας. 
Ξεναγήσεις στα Μουσεία Μπενάκη και 
Βυζαντινό και συζήτηση με τους 
συμμετέχοντες 
 

 3.720,00€ 

3. 

«Διαδραστική 
χορευτική 
παράσταση. 
Παρουσίαση 
χορογραφιών με 
στοιχεία κλασικού 
χορού απ' όλο τον 
κόσμο»  

5648/26-
06-2020 

Θα παρουσιαστούν χορογραφίες με 
στοιχεία κλασικού χορού και 
χαρακτηριστικών χορών 
(από διάφορες χώρες). 
Οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή 
με τον κλασικό χορό. Θα αντιληφθούν 
τη σύνδεση του χορού με τη σκηνή 
καθώς και πρώτη επαφή με την έκθεση 
του χορευτή και την άμεση επαφή του 
με το κοινό.  

 3.856,40€ 

4. 

Μουσικοθεατρικό 
δρώμενο: 
«Μουσικοκινητικ
ή αγωγή ORFF 
και Θεατρικό 
παιχνίδι» 

5640/26-
06-2020 

Μουσικοθεατρικό δρώμενο με  
βιωματικό χαρακτήρα και διάδραση με 
σκοπό την επαφή των παιδιών με τον 
ρυθμό, την μουσική και τα μουσικά 
όργανα του ORFF. Στην διάρκεια του 
δρώμενου θα κατασκευαστούν επίσης 
αυτοσχέδια μουσικά οργανάκια, από τα 
ίδια τα παιδιά. Τέλος μέσω του 
θεατρικού παιχνιδιού θα 
δραματοποιηθούν ελληνικά 
παραδοσιακά παραμύθια.   

 3.422,40€ 

5. 

Μουσικοχορευτικ
ή παράσταση με 
τίτλο «Χορεύοντας 
από…απόσταση» 
& διαλέξεις 
παρουσιάσεις με 
θέμα τον 
Αντικρυστό χορό 

5653/26-
06-2020 

Οργάνωση και παρουσίαση δύο 
μουσικοχορευτικών παραστάσεων 
καθώς και διαλέξεων και 
παρουσιάσεων με θέμα «Ο 
αντικρυστός χορός στην ελληνική 
χορευτική παράδοση» 

 7.440,00€ 



6. 
"μίμησις 

πράξεως…" 
5385/19-
06-2020 

Πρόκειται για μονολόγους από το 
αρχαίο δράμα ( Σοφοκλής, Ευριπίδης, 
Αριστοφάνης). Εφτά ηρωίδες και 5 
ήρωες μιλούν για τον έρωτα, το πάθος 
και τη λύτρωση από τα δεινά. Οι 
μονόλογοι συνοδεύονται από ζωντανή 
μουσική- τραγούδι ( 1 άτομο). 

 5.332,00€ 

7. "Η τίμια γυναίκα" 
5386/19-
06-2020 

Πρόκειται για ένα λαϊκό παραμύθι της 
Αστυπάλαιας. Το δρώμενο 
περιλαμβάνει δραματοποίηση του 
παραμυθιού μαζί με χορούς- μπάλους 
των Δωδεκανήσων. Συμμετέχουν 3 
αφηγητές- χορευτές. 

 744,00€ 

   Σύνολο  29.474,80€  

 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
                  Χρήστος Βοσκόπουλος 

 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος –Δήμαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η  Οικονομική  Επιτροπή και 
λαμβάνοντας υπ΄ όψιν:  

 Την εισήγηση του Δημάρχου Καισαριανής  
 Την σχετική νομοθεσία 

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης του Κ.Α  15/6471.0001   ποσού 29.474,80  με τίτλο  
«Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων», ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 
 



α/α Τίτλος εκδήλωσης 
Αρ. Πρωτ. 
Πρότασης 

Σύντομη περιγραφή  
Κόστος με 

ΦΠΑ 

1. 

«Ιστορίες Τέχνης για 
παιδιά & μεγάλους» 
Καισαριανή: 
Πολιτιστικός 
Εικαστικός 
Προορισμός για όλους 

ΜΕΡΟΣ ΙI 
 

5622/26-06-
2020 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα της 
έκθεσης-εκδήλωσης εικαστικών 
επιθυμεί να δημιουργήσει μια ισχυρή 
σύνδεση του παρελθόντος με το 
μέλλον, αναδεικνύοντας την πόλη 
της Καισαριανής σε Πολιτιστικό 
Εικαστικό Προορισμό με σκοπό να 
αφυπνίσει μνήμες και νέες 
ερασιτεχνικές εικαστικές προτάσεις.   

 4.960,00€ 

2. 

«Η Ελληνική 
Ζωγραφική 
ανακαλύπτει την 
Βυζαντινή αγιογραφία» 

5659/26-06-
2020 

Αναφορά στο έργο των Ζωγράφων. 
Παρουσίαση Βυζαντινών 
Αγιογραφιών και Έργων Λαϊκής 
Τέχνης που επηρέασαν την νεότερη 
ζωγραφική. Σύγκριση και ανάλυση 
της νεότερης Παραδοσιακής 
ζωγραφικής. Παράθεση των έργων 
των νεότερων Ζωγράφων. Γνωριμία 
με τα υλικά και την τεχνική της 
Βυζαντινής Αγιογραφίας. 
Ξεναγήσεις στα Μουσεία Μπενάκη 
και Βυζαντινό και συζήτηση με τους 
συμμετέχοντες 
 

 3.720,00€ 

3. 

«Διαδραστική 
χορευτική παράσταση. 
Παρουσίαση 
χορογραφιών με 
στοιχεία κλασικού 
χορού απ' όλο τον 
κόσμο»  

5648/26-06-
2020 

Θα παρουσιαστούν χορογραφίες με 
στοιχεία κλασικού χορού και 
χαρακτηριστικών χορών 
(από διάφορες χώρες). 
Οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε 
επαφή με τον κλασικό χορό. Θα 
αντιληφθούν τη σύνδεση του χορού 
με τη σκηνή καθώς και πρώτη επαφή 
με την έκθεση του χορευτή και την 
άμεση επαφή του με το κοινό.  

 3.856,40€ 

4. 

Μουσικοθεατρικό 
δρώμενο: 
«Μουσικοκινητική 
αγωγή ORFF και 
Θεατρικό παιχνίδι» 

5640/26-06-
2020 

Μουσικοθεατρικό δρώμενο με  
βιωματικό χαρακτήρα και διάδραση 
με σκοπό την επαφή των παιδιών με 
τον ρυθμό, την μουσική και τα 
μουσικά όργανα του ORFF. Στην 
διάρκεια του δρώμενου θα 
κατασκευαστούν επίσης αυτοσχέδια 
μουσικά οργανάκια, από τα ίδια τα 
παιδιά. Τέλος μέσω του θεατρικού 
παιχνιδιού θα δραματοποιηθούν 
ελληνικά παραδοσιακά παραμύθια.   

 3.422,40€ 

5. 

Μουσικοχορευτική 
παράσταση με τίτλο 
«Χορεύοντας 
από…απόσταση» & 
διαλέξεις 
παρουσιάσεις με θέμα 
τον Αντικρυστό χορό 

5653/26-06-
2020 

Οργάνωση και παρουσίαση δύο 
μουσικοχορευτικών παραστάσεων 
καθώς και διαλέξεων και 
παρουσιάσεων με θέμα «Ο 
αντικρυστός χορός στην ελληνική 
χορευτική παράδοση» 

 7.440,00€ 



6. "μίμησις πράξεως…" 5385/19-06-
2020 

Πρόκειται για μονολόγους από το 
αρχαίο δράμα ( Σοφοκλής, 
Ευριπίδης, Αριστοφάνης). Εφτά 
ηρωίδες και 5 ήρωες μιλούν για τον 
έρωτα, το πάθος και τη λύτρωση από 
τα δεινά. Οι μονόλογοι συνοδεύονται 
από ζωντανή μουσική- τραγούδι ( 1 
άτομο). 

 5.332,00€ 

7. "Η τίμια γυναίκα" 
5386/19-06-

2020 

Πρόκειται για ένα λαϊκό παραμύθι 
της Αστυπάλαιας. Το δρώμενο 
περιλαμβάνει δραματοποίηση του 
παραμυθιού μαζί με χορούς- 
μπάλους των Δωδεκανήσων. 
Συμμετέχουν 3 αφηγητές- χορευτές. 

 744,00€ 

   Σύνολο  29.474,80€  
 

 

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                             1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                             2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                             3.Αντωνόπουλος Δημήτριος 
                                                                             4. Πολυχρονάκης Συμεών  
                                                                             5. Γραφίδου Γεσθημανή 
                                                                             6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος) 
                                                                              
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                          Καισαριανή       27/07/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασμα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
                                                                            
 
 
                                                                           ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 
 
                                                                             

                                                   
 

                                                                            
 
 


