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ΘΕΜΑ: «Έγκριση θεσμοθέτησης Ετήσιου Φεστιβάλ και Έκθεσης Βιβλίου
πανελλαδικής εμβέλειας με τίτλο «Φεστιβάλ Ελεύθερης Σκέψης και
Δημιουργίας», βάσει της αριθ. 85/2014 απόφασης-εισήγησης του
Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας»

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
24.11.2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.30 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ.
20292/20-11-2014 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 24/2014) του Προέδρου
αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και
επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στην κα Δήμαρχο και
στις 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: 220/ 2014

Αρ. Πρωτοκόλλου: 21042/3-12-2014

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 24.11.2014
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 19/2014 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                                   Αντωνόπουλος  Δημήτριος
Καλαμπόκης  Ιωάννης Κανταρέλης  Δημήτριος
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ Γκούμα  Δανάη-Εύα
Ανανιάδης  Νικόλαος
Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ
Παπαλουκά  Ευτυχία
Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία
Παπακώστας  Βασίλειος
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος
Ρόκου  Χαρίκλεια
Πάνος  Γεώργιος
Δούλος  Ορέστης
Καλύβης  Γεώργιος
Γαλαζούλα  Αλίκη
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Χαραμαρά  Γεωργία
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος
Ανδρέου  Χριστίνα
Γεωργαμλής  Λύσσανδρος
Τομπούλογλου Ιωάννης
Κοπελούσος  Χρήστος
Αράπογλου  Γεώργιος
Πλάτανος  Ελευθέριος
Κόντος  Απόστολος
Παπανικολάου  Νικόλαος
Ντάτσης  Κωνσταντίνος
Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία
Κουτσάκης  Μιχαήλ
Αγαγιώτου  Βασιλική
Σιώρης Νικόλαος

Σημειώνεται ότι  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.

 Τα θέματα της Η.Δ. συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 14ο-24ο, 1ο-13ο και 25ο-34ο.

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

 Ο κ. Χ.Αντωναρόπουλος προσήλθε στη Συνεδρίαση πριν από τη συζήτηση επί των

θεμάτων της Η.Δ..

 Ο κ. Ν.Παπανικολάου αποχώρησε προσωρινά από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια

της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 17ου θέματος της Η.Δ., επανήλθε

κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 20ου θέματος

της Η.Δ. και αποχώρησε οριστικά κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από την

ψηφοφορία επί του 9ου θέματος της Η.Δ..

 Ο κ. Γ.Καλύβης προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν

από την ψηφοφορία επί του 19ου θέματος της Η.Δ..

 Η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και

πριν από την ψηφοφορία επί του 20ου θέματος της Η.Δ..

 Η κα Ε.Γαϊτανά-Αποστολάκη αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της

συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 7ου θέματος της Η.Δ..

ΑΔΑ: ΩΡ1ΜΩΗΓ-ΔΡ2



4

 Η κα Α.Αναγνώστου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης

και πριν από την ψηφοφορία επί του 11ου θέματος της Η.Δ..

 Οι κ.κ. Λ.Γεωργαμλής, Ι.Τομπούλογλου, 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.

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο

13ο 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.

13ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με
βάση την με υπ΄αριθμ. πρωτ. 16050/17-9-2014 και αριθ. 85/2014 διαβιβασθείσα
Απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας, ανέφερε προς
το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Κύριε Δήμαρχε,
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ,

Από το πρακτικό της αριθ. 13/2014 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Αριθ. Απόφασης : 85/2014

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Θεσμοθέτηση Ετήσιου Φεστιβάλ
και Έκθεσης Βιβλίου
πανελλαδικής εμβέλειας με τίτλο:
Φεστιβάλ Ελεύθερης Σκέψης και
Δημιουργίας»
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Σήμερα Δευτέρα  15-9-2014 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς – Ανδρέας Παπανδρέου
(Π.Π.Ι.Ε.Δ.)» επί της οδού Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2,  Νέα Φιλαδέλφεια ,
συνεδρίασε η Δημοτική Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας , προκειμένου να ασκήσει
τις αρμοδιότητες που ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010
και στο άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 μετά την αριθ. Πρωτ. 15684/ 11-9-2014
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Ιωάννη Μάλλιου, η οποία επιδόθηκε
νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα
του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88
παρ. 2 του ν.3852/2010 .
Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη δημοτική υπάλληλο
Μολακίδου Αλίκη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Μάλλιος Ιωάννης
Αθανασίου Δήμητρα
Νικολάου Ηρώ
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Κοσσύφης Αθανάσιος
Καραντά Χριστίνα
Σκουληκίδης Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μπακόλας Ηρακλής
Παρασκευά Σταυρούλα
Τσάμης Αιμίλιος
Αντωνόπουλος Αριστόδημος

Οι  οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν , ωστόσο δικαιολόγησαν την
απουσία τους.

Ο κ.  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας και εισηγούμενος το 6ο θέμα  Ημερήσιας Διάταξης , είπε τα εξής :

Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με την εγκαθίδρυση της δικτατορίας του Μεταξά μία από τις πρώτες πράξεις της
ήταν το κάψιμο των βιβλίων που κατασχέθηκαν από τα βιβλιοπωλεία, πρακτορεία και
σπίτια συλληφθέντων.

Σε εφημερίδες της 16ης Αυγούστου 1936 διαβάζουμε:

"Η Εθνική Φοιτητική Νεολαία Πειραιώς προβαίνουσα εις την εξαφάνισιν δια πυράς
ολοκλήρου σειράς κομμουνιστικών εντύπων την προσεχή Κυριακήν και ώραν 8μμ και
εν τη πλατεία Πασαλιμανίου Πειραιώς προσκαλεί άπαντας τους εθνικόφρονας νέους,
όπως προσέλθουν εν τη πλατεία Τερψιθέας 7μμ ίνα εν σώματι μεταβούν και
συμμετέχουν εις την τελετήν.
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Τα βιβλία που κάηκαν σε δημόσιους χώρους από μέλη φασιστικών
οργανώσεων, στελέχη του καθεστώτος και πληρωμένων ατόμων ήταν
Ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Έργα όπως των Στρατή Μυριβίλη,
Παπαδιαμάντη, Καζαντζάκη, Καρκαβίτσα, Κορδάτου, Μαρξ, Ένγκελς, Λένιν,
Πλεχάνωφ, των Γκόρκυ, Ντοστογιέφσκι, Τολστόι, Γκαίτε, Δαρβίνου,
Φρόυντ, Ανατόλ Φράνς, Μπέρναρ Σω, και άλλων.

Στο κάψιμο των βιβλίων και στη δίωξη των ιδεών το καθεστώς της 4ης Αυγούστου
αντέγραφε επακριβώς τα χιτλερικά πρότυπα. Ας μην ξεχνάμε ότι στη ναζιστική
Γερμανία προάγγελος των διωγμών και των κρεματορίων ήταν η ποινικοποίηση κάθε
αντίθετης άποψης ρίχνοντας συμβολικά στην πυρά τα βιβλία.

Σε μία ιστορική περίοδο όπου στην Πόλη μας αλλά και σε ολόκληρη της Ελλάδα
πλανάται το φάντασμα του νεοναζισμού, του φασισμού και του ρατσισμού,  μια πόλη
με ζεστή την μνήμη του πόνου της προσφυγιάς και του διωγμού οφείλει να την τιμά
με δράσεις και έργα και όχι με λόγια.

Με δεδομένη μάλιστα  την υψηλή πολιτιστική στάθμη και φιλομάθεια που
επεδείκνυαν οι Έλληνες των Μικρασιατικών παραλίων ένα τέτοιο φεστιβάλ και έκθεση
βιβλίου στο χώρο όπου ζουν και συνεχίζουν την παράδοση τους οι απόγονοι τους
φαντάζει ως λογική συνέπεια.

Αντίστοιχη εκδήλωση ιστορικής μνήμης του ολοκαυτώματος των βιβλίων στον
Ελλαδικό χώρο δυστυχώς δεν υπάρχει. Κι όταν τα ιστορικά γεγονότα τα
λησμονούμε καταδικάζουμε τον λαό μας να τα ξαναζήσει.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνω όπως εισηγηθούμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος προς ψήφιση τα ακόλουθα:

1) Τη θεσμοθέτηση Ετήσιου Φεστιβάλ και  Έκθεσης Βιβλίου Πανελλαδικής Εμβέλειας
με τίτλο: «Φεστιβάλ Ελεύθερης Σκέψης και Δημιουργίας» Προτεινόμενη διάρκεια 3
ημέρες και ημερομηνία πρώτης διεξαγωγής 3-4-5 Σεπτέμβρη 2015. Κάθε έτος η
κεντρική εκδήλωση θα αφορά ένα εκ των βιβλίων που ενετάχθησαν στη λίστα του
ολοκαυτώματος.

2) Την παραχώρηση χώρου ικανού προκειμένου να διενεργηθεί η έκθεση καθώς και
σχετικές εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στα βιβλία που κάηκαν. Προτεινόμενος χώρος
ο δρόμος εντός του Δάσους (νοητή συνέχεια της οδού Τρωάδος)  που άρχεται από
την Λεωφόρο Δεκελείας και μέχρι το τέλος αυτής επί της οδού Νίκου Μηλιώρη για το
στήσιμο των πάγκων για βιβλία. Καθώς επίσης και του πλακόστρωτου χώρου πέριξ
της Λίμνης του Δάσους για την διενέργεια σχετικών εκδηλώσεων.

3) Την έγκριση και εγγραφή στον Προϋπολογισμό του 2014-2015 του Δήμου μας
ποσό της τάξεως των 2.000,00 (δύο χιλιάδων) Ευρώ για τις ανάγκες του θεσμού
(πανό, φυλλάδια κτλ ).

ΑΔΑ: ΩΡ1ΜΩΗΓ-ΔΡ2
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4) Τη χρήση των αναγκαίων υλικών (εξέδρων, ηχοσυστημάτων, καθισμάτων κτλ)
που διαθέτει ο Δήμος μας.

5)Την  υποστήριξη με το αναγκαίο προσωπικό του Δήμου μας κατά τις ημέρες
λειτουργίας της εκθέσεως και των σχετικών εκδηλώσεων.

6) Την ενημέρωση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και των Συλλόγων
Καθηγητών και Δασκάλων του Δήμου μας, με την σύμφωνη γνώμη, των οποίων θα
μπορούσε να υπάρξει ανάλογη ενημέρωση προετοιμασία και συμμετοχή στις
εκδηλώσεις των μαθητών των σχολείων της περιοχής μας.

7) Την ενημέρωση όλων των κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων και
συλλογικοτήτων του Δήμου μας, οι οποίοι ενδεχομένως θα επιθυμούσαν να
συμμετάσχουν.

8) Την ευθύνη για την διοργάνωση και ομαλή διεξαγωγή θα έχει η Δημοτική
Κοινότητα Νέας Φιλαδέλφειας σε συνεργασία με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού.

Μετά την ανωτέρω εισήγηση του κ. Προέδρου ακολούθησε διαλογική συζήτηση
μεταξύ των μελών του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας , κατά την οποία
ανταλλάχθηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 13/2014 πρακτικό
του Συμβουλίου. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.

Το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας , αφού έλαβε υπόψη του
την εισήγηση του κ.  Προέδρου ,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Όπως  εισηγηθεί  προς ψήφιση τη Θεσμοθέτηση Ετήσιου Φεστιβάλ και Έκθεσης
Βιβλίου πανελλαδικής εμβέλειας με τίτλο: Φεστιβάλ Ελεύθερης Σκέψης και
Δημιουργίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος και ειδικότερα:

1) Τη θεσμοθέτηση Ετήσιου Φεστιβάλ και  Έκθεσης Βιβλίου Πανελλαδικής Εμβέλειας
με τίτλο: «Φεστιβάλ Ελεύθερης Σκέψης και Δημιουργίας» Προτεινόμενη διάρκεια 3
ημέρες και ημερομηνία πρώτης διεξαγωγής 3-4-5 Σεπτέμβρη 2015. Κάθε έτος η
κεντρική εκδήλωση θα αφορά ένα εκ των βιβλίων που ενετάχθησαν στη λίστα του
ολοκαυτώματος.

2) Την παραχώρηση χώρου ικανού προκειμένου να διενεργηθεί η έκθεση καθώς και
σχετικές εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στα βιβλία που κάηκαν. Προτεινόμενος χώρος
ο δρόμος εντός του Δάσους (νοητή συνέχεια της οδού Τρωάδος)  που άρχεται από
την Λεωφόρο Δεκελείας και μέχρι το τέλος αυτής επί της οδού Νίκου Μηλιώρη για το
στήσιμο των πάγκων για βιβλία. Καθώς επίσης και του πλακόστρωτου χώρου πέριξ
της Λίμνης του Δάσους για την διενέργεια σχετικών εκδηλώσεων.
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3) Την έγκριση και εγγραφή στον Προϋπολογισμό του 2014-2015 του Δήμου μας
ποσό της τάξεως των 2.000,00 (δύο χιλιάδων) Ευρώ για τις ανάγκες του θεσμού
(πανό, φυλλάδια κτλ ).

4) Τη χρήση των αναγκαίων υλικών (εξέδρων, ηχοσυστημάτων, καθισμάτων κτλ)
που διαθέτει ο Δήμος μας.

5)Την  υποστήριξη με το αναγκαίο προσωπικό του Δήμου μας κατά τις ημέρες
λειτουργίας της εκθέσεως και των σχετικών εκδηλώσεων.

6) Την ενημέρωση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και των Συλλόγων
Καθηγητών και Δασκάλων του Δήμου μας, με την σύμφωνη γνώμη, των οποίων θα
μπορούσε να υπάρξει ανάλογη ενημέρωση προετοιμασία και συμμετοχή στις
εκδηλώσεις των μαθητών των σχολείων της περιοχής μας.

7) Την ενημέρωση όλων των κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων και
συλλογικοτήτων του Δήμου μας, οι οποίοι ενδεχομένως θα επιθυμούσαν να
συμμετάσχουν.

8) Την ευθύνη για την διοργάνωση και ομαλή διεξαγωγή θα έχει η Δημοτική
Κοινότητα Νέας Φιλαδέλφειας σε συνεργασία με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 85/2014

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.

 Η εισηγήτρια Δημ. Σύμβουλος της πλειοψηφίας κα Ε.Παπαλουκά αποδέχθηκε
πρόταση για να διατηρηθεί η ημερομηνία του Φεστιβάλ ανοικτή (και πάντως
εντός του Σεπτεμβρίου 2015), να καθορισθεί δε αυτή εν ευθέτω χρόνω.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται
και με την τροποποίηση ως προς την ημερομηνία πρώτης διεξαγωγής σε ψηφοφορία
ενώπιον του Σώματος .

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα με την αριθ 85/2014
απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας εισήγηση, όπως
τροποποιήθηκε ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής, τα στοιχεία του σχετικού
φακέλου και :

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)

και έπειτα από διαλογική συζήτηση
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την με την αριθ. 85/2014 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας πρόταση για τη θεσμοθέτηση Ετήσιου Φεστιβάλ και
Έκθεσης Βιβλίου πανελλαδικής εμβέλειας με τίτλο: Φεστιβάλ Ελεύθερης Σκέψης και
Δημιουργίας και ειδικότερα:

1) Τη θεσμοθέτηση Ετήσιου Φεστιβάλ και  Έκθεσης Βιβλίου Πανελλαδικής Εμβέλειας
με τίτλο: «Φεστιβάλ Ελεύθερης Σκέψης και Δημιουργίας», διάρκειας τριών (3)
ημερών που θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο του έτους 2015 και σε ημερομηνία που
θα καθορισθεί εν ευθέτω χρόνω. Κάθε έτος η κεντρική εκδήλωση θα αφορά ένα εκ
των βιβλίων που εντάχθηκαν στη λίστα του ολοκαυτώματος.

2) Την παραχώρηση χώρου ικανού προκειμένου να διενεργηθεί η έκθεση καθώς και
σχετικές εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στα βιβλία που κάηκαν. Προτεινόμενος χώρος
ο δρόμος εντός του Δάσους (νοητή συνέχεια της οδού Τρωάδος)  που άρχεται από
την Λεωφόρο Δεκελείας και μέχρι το τέλος αυτής επί της οδού Νίκου Μηλιώρη για το
στήσιμο των πάγκων για βιβλία. Καθώς επίσης και του πλακόστρωτου χώρου πέριξ
της Λίμνης του Δάσους για την διενέργεια σχετικών εκδηλώσεων.

3) Την έγκριση και εγγραφή στον Προϋπολογισμό του 2014-2015 του Δήμου ποσού
της τάξεως των 2.000,00 (δύο χιλιάδων) Ευρώ για τις ανάγκες του θεσμού (πανό,
φυλλάδια κτλ ).

4) Τη χρήση των αναγκαίων υλικών (εξέδρων, ηχοσυστημάτων, καθισμάτων κτλ)
που διαθέτει ο Δήμος.

5)Την  υποστήριξη με το αναγκαίο προσωπικό του Δήμου κατά τις ημέρες
λειτουργίας της εκθέσεως και των σχετικών εκδηλώσεων.

6) Την ενημέρωση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και των Συλλόγων
Καθηγητών και Δασκάλων του Δήμου, με την σύμφωνη γνώμη, των οποίων θα
μπορούσε να υπάρξει ανάλογη ενημέρωση προετοιμασία και συμμετοχή στις
εκδηλώσεις των μαθητών των σχολείων της περιοχής μας.

7) Την ενημέρωση όλων των κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων και
συλλογικοτήτων του Δήμου, οι οποίοι ενδεχομένως θα επιθυμούσαν να
συμμετάσχουν.

8) Την ευθύνη για την διοργάνωση και ομαλή διεξαγωγή θα έχει η Δημοτική
Κοινότητα Νέας Φιλαδέλφειας σε συνεργασία με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 220/2014.
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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

Παπακώστας  Βασίλειος
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος
Ρόκου  Χαρίκλεια
Δούλος  Ορέστης

Καλύβης  Γεώργιος
Γαλαζούλα  Αλίκη

Χαραμαρά  Γεωργία
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος

Ανδρέου  Χριστίνα
Κοπελούσος  Χρήστος
Αράπογλου  Γεώργιος
Κόντος  Απόστολος

Ντάτσης  Κωνσταντίνος
Κουτσάκης  Μιχαήλ

Ακριβές Αντίγραφο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

- Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
- Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και

Αθλητισμού
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
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