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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 

11Η Συνεδρίαση  09-04-2021 
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 60/2021 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση προμήθειας και διάθεσης εισιτηρίων για παραστάσεις Εθνικού Θεάτρου 
 

Πρακτικό της με αριθμό 11ης/2021 τακτικής δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 9η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
έτους 2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 08:00 π. μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, 
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4814/05-04-2021 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. 
 

Ονομαστικά οι:  
                           
                         ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ 
                                                         
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος    

1. Τσιροζίδης Ιωάννης   

2. Χατζησάββας Μηνάς  

3. Αντωνόπουλος Δημήτριος  

4. Πολυχρονάκης Συμεών  

5. Γραφίδου Γεσθημανή  

6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος)  
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Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον   υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του Δήμου     
Σταθάκη Ιωάννη. 

                    
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 

εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την κάτωθι υπ’ αριθμ. πρωτ. 4590/02-04-2021 εισήγηση του 
αναπληρωτή προϊσταμένου Τμήματος Πολιτισμού κ. Χρυσοβέργη Δημητρίου, η οποία 
έχει  ως εξής : 

 
 

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων που οργανώνουµε και υλοποιούµε για τους 

δηµότες µας, σχεδιάζουµε την ανάπτυξη προγράµµατος γνωριµίας των µαθητών της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε το θέατρο (παραστάσεις, έργα, συντελεστές κλπ). 

Βάσει αυτής της πρόθεσης επιθυµούµε να αξιοποιήσουµε τη συγκυρία της 

προσφοράς που µας κάνει το Εθνικό Θέατρο για δύο προσεχείς, live streaming 

παραστάσεις.  

• Ο Γυάλινος Κόσµος του Τενεσί Ουίλιαµς, σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη 

Παρασκευή 9 Απριλίου και 

• Η Βαβυλωνία του ∆ηµήτριου Κ. Βυζαντίου, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα 

Πέµπτη 15 Απριλίου 

Οι παραστάσεις προσφέρονται µε έκπτωση επί του εισιτηρίου (κωδικός εισόδου) 50% 

δηλαδή στα 4,00€ αντί των 8,00€ που διατίθενται κανονικά. 

Σταθµίζοντας την οικονοµική δυνατότητα του ∆ήµου, κατά τη δεδοµένη χρονική 

περίοδο, και κατόπιν συνεννοήσεως µε τη διευθύντρια του 1ου και 2ου ΓΕΛ ο ∆ήµος 

προτίθεται να προµηθευτεί και να διαθέσει 160 εισιτήρια σε κάθε σχολείο, δηλαδή, 

συνολικά 320 κωδικούς εισόδου. 

Βάσει αυτού του σχεδιασµού θα παρακολουθήσει το σύνολο της β΄ λυκείου την 

παράσταση «Η Βαβυλωνία» και το σύνολο της γ΄ λυκείου την παράσταση «Ο 

Γυάλινος Κόσµος».    

Συνολικά η προµήθεια ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων ογδόντα ευρώ  

(1.280,00€)   

Παρακαλούµε, µετά τα ανωτέρω, για τη λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης της 

ανωτέρω προµήθειας σε βάρος του ΚΑ15-6471.0001 του τρέχοντος προϋπολογισµού. 

 

Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 
3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή 
να αποφασίσει σχετικά. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά και λαμβάνοντας υπ  ́οQ ψιν:   
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• Την εισήγηση του αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος Πολιτισμού  

• Τα άρθρα 75 και 158 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006) 

• Τα άρθρα 54 και 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7.6.2010) 

• Το άρθρο 14 του ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α 139/31.08.2019) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την προμήθεια και διάθεση εισιτηρίων για παραστάσεις Εθνικού Θεάτρου και η 
δαπάνη συνολικού ποσού χιλίων διακοσίων ογδόντα ευρώ (1.280,00€) θα καταλογισθεί 
σε βάρος του ΚΑ 15-6471.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικον. έτους 2021, 
όπως αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 60/2021 
 

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       09/04/2021 

                                                                     

                                                                        Ακριβές απόσπασμα για χρήση  
                                                          της υπηρεσίας                                                                                                       

                                                                   
                                                               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

                                                                            
                                                                           
                                                                                   ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
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