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ΘΕΜΑ: «Έγκριση Διημέρου Διαδημοτικού Φεστιβάλ Ελληνικών
Παραδοσιακών Xορών 2015 και ψήφιση σχετικής πίστωσης»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις
22.4.2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 7197/17-
4-2015 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 5/2015) του Προέδρου αυτού κ.
Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε
νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους 2
Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο
67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ



Αρ. Απόφασης: 100/ 2015

Αρ. Πρωτοκόλλου: 8587/28-4-2015

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών

Οργάνων του Δήμου και
Διοικητικής Μέριμνας

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου


Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000
FAX :  213-2049006
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr

georgepanosfx@gmail.com





ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από 22.4.2015
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 5/2015 του Δ.Σ.
του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην
οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
7. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ

ΑΝΤΩΝΙΑ
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ
11.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
13. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
15.ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ
17. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
18. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
19. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
20. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ
22. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

23. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
25 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
27. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
28. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
29. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΕΥΤΥΧΙΑ
30. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
31. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
32. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
33. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ

Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος
υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 30 παρόντες
και 3 απόντες, ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ________

Κουμαριανός  Ευάγγελος                                    Ανδρέου Χριστίνα
Καλαμπόκης  Ιωάννης                                        Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ Κουτσάκης  Μιχαήλ
Ανανιάδης  Νικόλαος
Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ
Παπαλουκά  Ευτυχία
Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία
Παπακώστας  Βασίλειος
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος
Αντωνόπουλος  Δημήτριος
Ρόκου  Χαρίκλεια
Πάνος  Γεώργιος
Δούλος  Ορέστης
Καλύβης  Γεώργιος
Γαλαζούλα  Αλίκη
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Χαραμαρά  Γεωργία
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος
Γεωργαμλής  Λύσσανδρος
Τομπούλογλου Ιωάννης
Κοπελούσος  Χρήστος
Αράπογλου  Γεώργιος
Κανταρέλης  Δημήτριος
Πλάτανος  Ελευθέριος
Κόντος  Απόστολος
Παπανικολάου  Νικόλαος
Ντάτσης Κωνσταντίνος
Αγαγιώτου  Βασιλική
Σιώρης  Νικόλαος
Γκούμα  Δανάη-Εύα

Σημειώνεται στην  Συνεδρίαση ήταν παρόντες τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου της

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, όσο και ο Πρόεδρος

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος Κατερίνης.

 Το 12ο θέμα της Η.Δ. συζητήθηκε ως 1ο μεταξύ των θεμάτων αυτής, ενώ κατά τα

λοιπά τηρήθηκε η σειρά με την οποία ήταν εγγεγραμμένα τα θέματα στην Η.Δ..

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

 Οι κ.κ. Λ.Γεωργαμλής και Δ.Κανταρέλης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη

διάρκεια της συζήτησης επί του 2ου θέματος της Η.Δ..

 Ο κ. Ι.Τομπούλογλου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης

και πριν την ψηφοφορία επί του 10ου θέματος της Η.Δ., ενώ η κα Δ.Ε.Γκούμα

αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του ανωτέρω

θέματος.

 Οι κ.κ. Γ.Αράπογλου, Β.Αγαγιώτου και Ν.Σιώρης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση

μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 11ου θέματος της Η.Δ..

Απουσίες :

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης,

απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.
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Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο

24ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την

συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.

24ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 24ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με
βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 7201/17-4-2015 διαβιβαστικό έγγραφο του Αυτοτελούς
Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου
ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Κύριε Δήμαρχε,
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ,

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Διημέρου Διαδημοτικού Φεστιβάλ Ελληνικών
Παραδοσιακών Xορών 2015 και ψήφιση σχετικής πίστωσης».

Ο Δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας στα πλαίσια των Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων για το έτος 2015 προγραμματίζει την διοργάνωση διήμερου
Διαδημοτικού Φεστιβάλ Ελληνικών Παραδοσιακών χορών το μήνα Ιούνιο
2015 και σύμφωνα με το παρακάτω σκεπτικό:
Τα τμήματα εκμάθησης ελληνικών παραδοσιακών χορών στοχεύουν στην διάσωση
και διάδοση της ελληνικής παράδοσης καθώς και στην δημιουργική ενασχόληση των
πολιτών την κοινωνικοποίηση τους και τη συνένωση παράδοσης και ιστορικής
συνείδησης με την σύγχρονη εποχή.
Οι χορευτικές ομάδες συνεχώς ενισχύονται και αυτή τη στιγμή αριθμούν πάνω από
εξακόσιους μαθητές όλων των ηλικιών και έχουν έντονη παρουσία τα τελευταία
χρόνια στα δρώμενα της πόλη μας.
Η οργάνωση λοιπόν ενός διήμερου φεστιβάλ στο οποίο θα κληθούν και
χορευτικές ομάδες δήμων από την Αττική και  την υπόλοιπη Ελλάδα θα
δώσει κίνητρο στους συμμετέχοντες , τέλος στην εσωστρέφεια, θα κάνει γνωστό τον
δήμο για τις δράσεις του και θα ανταποδώσουμε την φιλοξενία που μας πρόσφεραν
κατά καιρούς άλλοι Δήμοι και φορείς σε ανάλογες εκδηλώσεις - παραστάσεις.
Το φεστιβάλ καλό είναι να γίνει στο πάρκο Αποστολάκης στη Νέα Χαλκηδόνα όπου
βρίσκεται η αίθουσα διδασκαλίας των τμημάτων εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών
και εξυπηρετεί στην φιλοξενία των χορευτικών ομάδων και την εύκολη πρόσβαση
των λεωφορείων από την επαρχεία.
Προτεινόμενες ημερομηνίες είναι τη Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13  Ιουνίου
2015 και θα καθιερωθεί σαν θεσμός πάντα μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο
του Ιούνιο μετά τις πανελλήνιες εξετάσεις και πριν το τέλος των μαθημάτων στα
δημοτικά σχολεία.
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Συγκεκριμένα την τη Παρασκευή 12 Ιουνίου θα συμμετέχουν τέσσερις
χορευτικές ομάδες δικές μας και  καλεσμένοι από την Αττική όπως οι  χορευτικές
ομάδες από την Νέα Ιωνία, το Γαλάτσι, τους Αγίους Αναργύρους και τοπικοί σύλλογοι
όπως ο σύλλογος Ποντίων κλπ. και χορευτικά από την επαρχία Κόρινθο , Άργος ,
Λαμία , Πάρο κλπ και γενικά περιοχές που έχουν καλέσει τη χορευτική ομάδα του
δήμου μας και  είναι σχετικά κοντά στην Αττική ώστε να μη χρειάζεται
διανυκτέρευση.
Το Σάββατο 13 θα γίνει η καθιερωμένη τελική εκδήλωση όλων των
τμημάτων με την συμμετοχή πάνω από 600 μαθητές όλων των ηλικιών.
Η βραδιά αυτή είναι θεσμός και πραγματοποιείται όλα τα χρόνια ύπαρξης των
χορευτικών από το 1994 με μεγάλη επιτυχία και σηματοδότη την λήξη των
μαθημάτων μια και τότε τελειώνει η σχολική χρονιά.

Για την επιτυχία των εκδηλώσεων πρέπει:

1. Να απομακρυνθούν από την προηγούμενη μέρα όλα τα αυτοκίνητα που
σταθμεύουν στο χώρο.

2. Να καθαριστεί και να πλυθεί χώρος από τα συνεργία του Δήμου.
3. Να φροντιστεί το πράσινο από την υπηρεσία πρασίνου του Δήμου.
4. Να επιδιορθωθούν τυχών βλάβες στο φωτισμό και γενικά στο χώρο.
5. Να στηθεί εξέδρα διαστάσεων 15 επί 15μ. (Να προμηθευτούμε υλικά ώστε να

μπορεί η τεχνική υπηρεσία να φτιάξει εξέδρα σ αυτές τις διαστάσεις).
6. Να μεταφερθούν καθίσματα για τους θεατές.
7. Να συνεργαστούμε με ορχήστρα που θα καλύψει μουσικά τις βραδιές

αποτελούμενη από έξι  μουσικούς κλαρίνο - βιολί - λαούτο - κρουστά -
σαντούρι και τραγουδιστής, η οποία θα ενισχυθεί και με άλλους ανάλογα με τις
απαιτήσεις της ημέρας όπως ακορντεόν και  γκάιντα για να καλύψουμε μουσικά
περιοχές όπως η Μακεδονία και η Θράκη , Λύρα Ποντιακή (Κεμεντζές) για τον
Πόντο, κρητική λύρα και λαούτο για την Κρήτη οπότε συνολικά μιλάμε για 7 ή 8
μουσικούς κάθε μέρα ( συνολικό κόστος και για τις δύο ημέρες
περίπου: 5.400,00€)

8. Ήχος – Φώτα & οθόνη προβολής ώστε να γίνεται μια μικρή προβολή και
αναφορά στην χορευτική ομάδα που χορεύει, στην  περιοχή και τους χορούς  που
παρουσιάζουν. (κόστος περίπου: 1.000,00€)

9. Ενοικίαση παραδοσιακών φορεσιών για να συμπληρώσουμε το δικό μας
βεστιάριο  και να μην αποκλείσουμε κανέναν μαθητή (κόστος 700,00€)

10.Αναμνηστικά, λουλούδια ,κέρασμα φιλοξενία , νερά κλπ (κόστος:
1.400,00€)

11.Επικοινωνιακό υλικό (κόστος: 500,00 €)
12.Πνευματικά δικαιώματα 1.000,00€.
13.Και το κυριότερο να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες έγκαιρα

(ψήφιση πίστωσης, συμβάσεις κλπ) και συντονισμός όλων των
υπηρεσιών του δήμου όπως είναι η καθαριότητα, η τεχνική υπηρεσία, η
οικονομική υπηρεσία και γενικά όλοι όσοι εμπλέκονται στην οργάνωση
αυτής της εκδήλωσης.

Συνολικό κόστος 10.000,00€

Παρακαλείται λοιπόν το σώμα όπως:
1. Εγκρίνει την διοργάνωση και υλοποίηση της ανωτέρω Πολιτιστικής
Εκδήλωσης του Δήμου.
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2. Εγκρίνει και ψηφίσει πίστωση 10.000 € με Φ.Π.Α. για την κάλυψη του
κόστους των ανωτέρω εκδηλώσεων σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6443.005 με
τίτλο «Δαπάνες Αθλητικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων – Παιδικών
Σταθμών και Κ.Α.Π.Η.», αναμορφωμένης πίστωσης 30.000 €
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015.

Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί
αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία
του σχετικού φακέλου και :

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
 Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 του Ν. 3463/06 (Δ.Κώδικας)

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την διοργάνωση και υλοποίηση στα πλαίσια των Αθλητικών -
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου για το έτος 2015 διήμερου Διαδημοτικού
Φεστιβάλ Ελληνικών Παραδοσιακών χορών το μήνα Ιούνιο 2015, σύμφωνα
με το παρακάτω σκεπτικό:

Τα τμήματα εκμάθησης ελληνικών παραδοσιακών χορών στοχεύουν στην διάσωση
και διάδοση της ελληνικής παράδοσης καθώς και στην δημιουργική ενασχόληση των
πολιτών, την κοινωνικοποίηση τους και τη συνένωση παράδοσης και ιστορικής
συνείδησης με την σύγχρονη εποχή.
Οι χορευτικές ομάδες συνεχώς ενισχύονται και αυτή τη στιγμή αριθμούν πάνω από
εξακόσιους μαθητές όλων των ηλικιών και έχουν έντονη παρουσία τα τελευταία
χρόνια στα δρώμενα της πόλη μας.
Η οργάνωση λοιπόν ενός διήμερου φεστιβάλ στο οποίο θα κληθούν και
χορευτικές ομάδες Δήμων από την Αττική και  την υπόλοιπη Ελλάδα θα
δώσει κίνητρο στους συμμετέχοντες , τέλος στην εσωστρέφεια, θα κάνει γνωστό τον
Δήμο για τις δράσεις του και θα ανταποδώσει την φιλοξενία που του πρόσφεραν κατά
καιρούς άλλοι Δήμοι και φορείς σε ανάλογες εκδηλώσεις - παραστάσεις.
Το φεστιβάλ καλό είναι να γίνει στο Πάρκο Γ.Αποστολάκης στη Νέα Χαλκηδόνα, όπου
βρίσκεται η αίθουσα διδασκαλίας των τμημάτων εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών
και εξυπηρετεί την φιλοξενία των χορευτικών ομάδων και την εύκολη πρόσβαση των
λεωφορείων από την επαρχία.
Προτεινόμενες ημερομηνίες είναι η Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13  Ιουνίου
2015 και έχει σκοπό να καθιερωθεί σαν θεσμός πάντα μέσα στο πρώτο
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δεκαπενθήμερο  του Ιουνίου, μετά τις πανελλήνιες εξετάσεις και πριν το τέλος
των μαθημάτων στα δημοτικά σχολεία.
Συγκεκριμένα την Παρασκευή 12 Ιουνίου θα συμμετέχουν τέσσερις χορευτικές
ομάδες του Δήμου και  καλεσμένοι από την Αττική, όπως οι  χορευτικές ομάδες από
την Νέα Ιωνία, το Γαλάτσι, τους Αγίους Αναργύρους και τοπικοί σύλλογοι, όπως ο
Σύλλογος Ποντίων κλπ. και χορευτικά από την επαρχία Κόρινθο , Άργος , Λαμία ,
Πάρο κλπ και γενικά περιοχές που έχουν καλέσει τη χορευτική ομάδα του δήμου μας
και  είναι σχετικά κοντά στην Αττική ώστε να μη χρειάζεται διανυκτέρευση.
Το Σάββατο 13 θα γίνει η καθιερωμένη τελική εκδήλωση όλων των
τμημάτων με την συμμετοχή πάνω από 600 μαθητές όλων των ηλικιών.
Η βραδιά αυτή είναι θεσμός και πραγματοποιείται όλα τα χρόνια ύπαρξης των
χορευτικών από το 1994 με μεγάλη επιτυχία και σηματοδότη την λήξη των
μαθημάτων μια και τότε τελειώνει η σχολική χρονιά.

Για την επιτυχία των εκδηλώσεων προβλέπεται:

1. Να απομακρυνθούν από την προηγούμενη μέρα όλα τα αυτοκίνητα που
σταθμεύουν στο χώρο.

2. Να καθαριστεί και να πλυθεί χώρος από τα συνεργία του Δήμου.
3. Να φροντιστεί το πράσινο από την υπηρεσία πρασίνου του Δήμου.
4. Να επιδιορθωθούν τυχών βλάβες στο φωτισμό και γενικά στο χώρο.
5. Να στηθεί εξέδρα διαστάσεων 15 επί 15μ. (Να προμηθευτούμε υλικά ώστε

να μπορεί η τεχνική υπηρεσία να φτιάξει εξέδρα σ αυτές τις διαστάσεις).
6. Να μεταφερθούν καθίσματα για τους θεατές.
7. Να συνεργαστούμε με ορχήστρα που θα καλύψει μουσικά τις βραδιές

αποτελούμενη από έξι  μουσικούς κλαρίνο - βιολί - λαούτο - κρουστά -
σαντούρι και τραγουδιστής, η οποία θα ενισχυθεί και με άλλους ανάλογα με
τις απαιτήσεις της ημέρας όπως ακορντεόν και  γκάιντα για να καλύψουμε
μουσικά περιοχές όπως η Μακεδονία και η Θράκη , Λύρα Ποντιακή
(Κεμεντζές) για τον Πόντο, κρητική λύρα και λαούτο για την Κρήτη οπότε
συνολικά μιλάμε για 7 ή 8  μουσικούς κάθε μέρα ( συνολικό κόστος και
για τις δύο ημέρες  περίπου: 5.400,00€)

8. Ήχος – Φώτα & οθόνη προβολής ώστε να γίνεται μια μικρή προβολή και
αναφορά στην χορευτική ομάδα που χορεύει, στην  περιοχή και τους χορούς
που παρουσιάζουν. (κόστος περίπου: 1.000,00€)

9. Ενοικίαση παραδοσιακών φορεσιών για να συμπληρώσουμε το δικό μας
βεστιάριο  και να μην αποκλείσουμε κανέναν μαθητή (κόστος 700,00€)

10.Αναμνηστικά, λουλούδια ,κέρασμα φιλοξενία , νερά κλπ (κόστος:
1.400,00€)

11.Επικοινωνιακό υλικό (κόστος: 500,00 €)
12.Πνευματικά δικαιώματα 1.000,00€.
13.Και το κυριότερο να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες έγκαιρα

(ψήφιση πίστωσης, συμβάσεις κλπ) και συντονισμός όλων των
υπηρεσιών του δήμου όπως είναι η καθαριότητα, η τεχνική
υπηρεσία, η οικονομική υπηρεσία και γενικά όλοι όσοι εμπλέκονται
στην οργάνωση αυτής της εκδήλωσης.

Συνολικό κόστος 10.000,00€
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Β. Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει σχετική πίστωση 10.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
για την κάλυψη του κόστους των ανωτέρω εκδηλώσεων σε βάρος του Κ.Α.
02.15.6443.005 με τίτλο «Δαπάνες Αθλητικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
– Παιδικών Σταθμών και Κ.Α.Π.Η.», αναμορφωθείσης πίστωσης 30.000 €, του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 100/2015.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κουμαριανός  Ευάγγελος
Καλαμπόκης  Ιωάννης
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ
Ανανιάδης Νικόλαος

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ
Παπαλουκά  Ευτυχία

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία
Παπακώστας  Βασίλειος

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος

Αντωνόπουλος  Δημήτριος
Ρόκου  Χαρίκλεια
Δούλος  Ορέστης

Καλύβης  Γεώργιος
Γαλαζούλα  Αλίκη

Χαραμαρά  Γεωργία
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος

Κοπελούσος  Χρήστος
Κόντος  Απόστολος

Παπανικολάου  Νικόλαος
Ντάτσης  Κωνσταντίνος

Ακριβές Αντίγραφο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ

Λεβαντή Εμμανολία
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Εσωτερική Διανομή :

- Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
- Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας
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