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Α Π Ο  Π Α  Μ Α  

 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 20/2020 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο 
 

Αξηζ. Απφθαζεο : 116/2020                                  
 
                                                                                             
                                                                               Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η 
                                                                                                                                                             

« Έγθξηζε δηνξγάλσζεο πνιηηηζηηθψλ 
εθδειψζεσλ θαη δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη 
εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο». 
 
 

ηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) 
ζήκεξα ζηηο 10 ηνπ κήλα Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 9 π.κ. 
ζπλήιζε ζε  θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΛΠ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 
40 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο 
δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 11688/21/5-6-2020 έγγξαθε 
πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε 
λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο 
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄. 
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Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

 
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο  2) Σάθαο Ζιίαο, Αληηπξφεδξνο 3) 

Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο 4) Γξεηδειηάο Παληειήο θαη 5) Σνκπνχινγινπ 
Θσλζηαληίλνο, κέιε. 

 
 
ΑΠΟΝΣΔ  
 

1) Κπεξδέζεο ππξίδσλ 2) Παπαθψζηα Αλζή 3) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο θαη 4) 
εξεηάθεο Ληθφιανο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, 
έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Πξφεδξν ηεο Ο.Δ. Αληί ηνπ πξψηνπ 
παξέζηε, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο 
ηζρχεη, ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ 
«Λέα Φηιαδέιθεηα Λέα Υαιθεδφλα Πνιηηψλ Πνιηηεία» θ. Γξακκέλνο 
ππξίδσλ. 

 
 
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνχκελνο ην 11ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:  
 
Θπξίεο θαη Θχξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 11612/4-6-2020 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Θνηλσληθήο 
Πνιηηηθήο/Σκήκα Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο: 
 
Δ Ι  Η Γ Η  Η 
 

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζε διοπγάνυζερ Πολιηιζηικών Δκδελώζευν και Γπάζευν ηος 
Γήμος και εξειδίκεςζε  πίζηυζερ». 

 
Ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εμήο δηαηάμεηο: 
 

1. παξ.1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.4625/19 κε ηνλ νπνίν απνλέκεηαη ζηελ 

νηθνλνκηθή επηηξνπή ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ πηζηψζεσλ πξηλ 

ηελ έθδνζε απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, φπνηε θάηη ηέηνην απαηηείηαη. 

2. παξ. 3 ηνπ αξ. 158 ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (ΘΓΘ, Ν. 3463/2006), 

πνπ αθνξνξά εζληθέο ή ηνπηθέο γηνξηέο ή άιιεο πνιηηηζηηθέο, κνξθσηηθέο, 

ςπραγσγηθέο ή αζιεηηθέο εθδειψζεηο, ζπλέδξηα θαη ζπλαληήζεηο, ηηκεηηθέο 

δηαθξίζεηο, αλακλεζηηθά δψξα θαη θηινμελία αληηπξνζσπεηψλ ή θπζηθψλ 

πξνζψπσλ ή ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ δήκνπ. 

3. Σνπ Ν.4555/18 «Κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο - 

Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα 

ΘΙΔΗΘΔΛΖ Η] »  άξζξνπ 203 «ΓηαηάθηεοζηνποΟ.Σ.Α.A'Bαζκνχ». 

4. Σνπ Π.Γ. 80/16 «.Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 

αο ελεκεξψλνπκε φηη ν Γήκνο Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Υαιθεδφλαο  πξνηίζεηαη λα 
δηνξγαλψζεη δυπεάν πποβολέρ κινεμαηογπαθικών ηαινιών για ηοςρ καηοίκοςρ 
ηερ πόλερ. Ζ δξάζε ζα ιάβεη ρψξα ζηνλ Πνιπρψξν Γξνζίλε ζηε Λέα Υαιθεδφλα θαη 
ζα δηαξθέζεη ζπλνιηθά 6 εκέξεο (2 ηξηήκεξα).  
ηφρνο ηεο εθδήισζεο είλαη ε ζηήξημε θαη ε πξνβνιή ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο 
θαη ε πξνζθνξά ζεάκαηνο θαη ςπραγσγίαο ζηνπο πνιίηεο θπξίσο απηή ηελ δχζθνιε 
κεηά COVID επνρή, ζεβφκελνη πάληα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη 
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ηεξψληαο ηηο ζρεηηθέο ζπζηάζεηο φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ 
Τπνπξγείνπ Αζιεηηζκνχ & Πνιηηηζκνχ, Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα χγρξνλνπ 
Πνιηηηζκνχ κε εκεξνκελία 29/05/2020 θαη κε Α. Π.: ΤΠΠΟΑ/ΓΓΓΠ/254228/1220) 
 
Οη πξνβνιέο ησλ ηαηληψλ έρνπλ αλαιπηηθά σο εμήο :  
 
Παπαζκεςή 19 & Κςπιακή 21 Ιοςνίος 2020, ώπα : 21.00  
Πποβολή παιδικήρ ηαινίαρ 
ΣΙΣΛΟ ΣΑΙΝΙΑ :Οππο! Ο Λψε Έθπγε... 
Animation 2015 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 86' 
Γεξκαλνβειγηθή ηαηλία, ζθελνζεζία Σφκπη Γθέλθει, νλ Καθ Θφξκαθ 
ΘΔΜΑ : Ζ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ε ζεκαζία ηεο ζπληξνθηθφηεηαο 
ζίγνληαη δηαθξηηηθά –αιιά νπζηαζηηθά– κέζα απφ απιντθά αθεγεκαηηθά επξήκαηα, 
ελψ κέλνπλ αλεθκεηάιιεπηεο νη ελδηαθέξνπζεο πξννπηηθέο ηεο πινθήο. Πξνβάιιεηαη 
κεηαγισηηηζκέλν ζηα ειιεληθά. 
άββαηο20 Ιοςνίος 2020, ώπα : 21.00  
Πποβολή ελλενικήρ ηαινίαρ 
ΣΙΣΛΟ ΣΑΙΝΙΑ : Σα 4 Καχξα Θνπζηνχκηα 
Θσκσδία 2010 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 90' 
Διιεληθή ηαηλία ζε ζθελνζεζία:  Ρέλνο Υαξαιακπίδεο κε ηνπο : Ρέλνο 
Υαξαιακπίδεο, Γηάλλεο Ενπγαλέιεο, Σάθεο ππξηδάθεο, Άιθεο Παλαγησηίδεο 
ΘΔΜΑ : Καχξε θσκσδία γηα ην ζάλαην θαη ηε δσή, γηα ηα αλεθπιήξσηα φλεηξα θαη 
ηελ απνηπρία, κε ξίδεο θαη αμίεο απζεληηθά ιατθέο. Σελ ηαηλία ζα πξνινγίζεη ν ίδηνο ν 
ζθελνζέηεο θαη πξσηαγσληζηήο ηεο ηαηλίαο Ρέλνο Υαξαιακπίδεο 
Παπαζκεςή 26 & Κςπιακή 28 Ιοςνίος 2020, ώπα : 21.00  
Πποβολή κοινυνικήρ ηαινίαρ 
ΣΙΣΛΟ ΣΑΙΝΙΑ : JOKER 
Πεξηπέηεηα 2019 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 122' Ακεξηθαληθή ηαηλία, ζθελνζεζία Σνλη 
Φίιηπο κε ηνπο: Γηφαθηλ Φίλημ, Ρφκπεξη ληε Λίξν, Εάδη Κπηηο 
ΘΔΜΑ :Γηεηζδπηηθή, ε πνιηηηθνθνηλσληθή καηηά ηνπ Φίιηπο αθηηλνγξαθεί κηα 
Γθφζακ/Λέα Τφξθε ηνπ άκεζνπ κέιινληνο, παξνπζηάδνληάο ηε ζαλ έλα ρανηηθφ 
κηθξνζχκπαλ φπνπ βαζηιεχνπλ ε βία θαη ε δηαθζνξά. Ζ ηαηλία δηαθξίζεθε κε ην 
Υξπζφ Ιηνληάξη ηνπ Φεζηηβαι Βελεηίαο θαη απνηέιεζε ηελ κεγαιχηεξε εηζπξαθηηθή 
επηηπρία ηνλ ρεηκψλα ηνπ 2020. 
άββαηο 27 Ιοςνίος 2020, ώπα : 21.00  
Πποβολή παιδικήρ ηαινίαρ 

ΣΗΣΙΟ ΣΑΗΛΗΑ :Γνξηινκπειάδεο 
Οηθνγελεηαθή 2011 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 86' 
Ηζπαληθή ηαηλία, ζθελνζεζία Άληξεο άεξ κε ηνπο: Θιανχληηα Ακπάηε, Υνάλ 
νπιά, Πέξε Πνλο 
ΘΔΜΑ : Κελχκαηα ππέξ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, απιά (ςεθηαθά) θηλνχκελα ζρέδηα, 
ζηνηρεία εθεβηθήο θσκσδίαο θαη πεξηπέηεηαο ζπλζέηνπλ έλα φκνξθν κνληέξλν 
παξακχζη.. Ζ ηαηλία πξνβάιιεηαη κεηαγισηηηζκέλε ζηα ειιεληθά. 
 

 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ :  
 
5.029,44 εςπώ 

 
Παξαθαιείηαη ινηπφλ ε Δπηηξνπή φπσο:  
 

 Δγθξίλεη θαη ςεθίζεη ηελ δηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ 

Πνιηηηζηηθψλ Δθδειψζεσλ θαη Γξάζεσλ, ηνπ Γήκνπ 

 Δγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο χςνπο 5.029,44επξψζηνλ Θ.Α. 

02.15.6472.002 κε ηίηιν : «Γαπάλεο αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ»εγγεγξακκέλεο θαη αλακνξθσκέλεο πίζησζεο 16.000 επξψ.  

 
  

https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10007418
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10007419
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1178543
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1178543
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1178543
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1178544
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1178545
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1100719
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1008934
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1008934
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1151813
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1112181
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10005845
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10005110
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10005111
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10005112
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10005112
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10005113
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Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ 

θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 20/2020 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πλεδξίαζεο ν θ. Γήκαξρνο πξφηεηλε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο εηζήγεζεο θαη ηελ 

δηνξγάλσζε ησλ ζρεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δξάζεσλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ Γήκνπ, 

θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 15/6/2020 έσο 30/9/2020, ζε εκεξνκελίεο πνπ ζα 

θαζνξηζζνχλ αλαιφγσο ησλ εμειίμεσλ ζην κέησπν ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ θαη 

ζε ζπλάξηεζε κε ηηο νδεγίεο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη ζε εθαξκνγή ησλ 

πγεηνλνκηθψλ πξσηνθφιισλ πνπ ζα ηζρχνπλ. ηε ζπλέρεηα ν θ. ίδηνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. 

λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 
Ζ Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, σο ηξνπνπνηήζεθε, 
ηελ αξηζ. 69/2020 ζρεηηθή κειέηε, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 παξ.1ε ηνπ 
Λ.3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ην αξζ. 14 παξ.1 ηνπ 
Λ.4625/19 θαζψο επίζεο: 
 

1. Σελ παξ. 3 ηνπ αξ. 158 ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (ΘΓΘ, Ν. 

3463/2006), πνπ αθνξνξά εζληθέο ή ηνπηθέο γηνξηέο ή άιιεο πνιηηηζηηθέο, 

κνξθσηηθέο, ςπραγσγηθέο ή αζιεηηθέο εθδειψζεηο, ζπλέδξηα θαη ζπλαληήζεηο, 

ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο, αλακλεζηηθά δψξα θαη θηινμελία αληηπξνζσπεηψλ ή 

θπζηθψλ πξνζψπσλ ή ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ δήκνπ. 

2. Σνλ Ν.4555/18 «Κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο - 

Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα 

ΘΙΔΗΘΔΛΖ Η] »  άξζξνπ 203 «Γηαηάθηεο ζηνπο Ο.Σ.Α. A' Bαζκνχ». 

3. Σν Π.Γ. 80/16 «.Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 

 
θαη κειέηεζε φια ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο, 

 
 

Α π ο θ α ζ ί δ ε ι   ομόθυνα 
 

Α. Δγκπίνει θαη τεθίδει ηελ δηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε ησλ θαησηέξσ Πνιηηηζηηθψλ 

Δθδειψζεσλ θαη Γξάζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ δηνξγάλσζε δυπεάν 

πποβολών κινεμαηογπαθικών ηαινιών για ηοςρ καηοίκοςρ ηερ πόλερ. Ζ δξάζε 

ζα ιάβεη ρψξα ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ Γήκνπ, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

15/6/2020 έσο 30/9/2020, ζε εκεξνκελίεο πνπ ζα θαζνξηζζνχλ αλαιφγσο ησλ 

εμειίμεσλ ζην κέησπν ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο νδεγίεο 

απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη ζε εθαξκνγή ησλ πγεηνλνκηθψλ πξσηνθφιισλ πνπ ζα 

ηζρχνπλ. 

ηφρνο ησλ εθδειψζεσλ είλαη ε ζηήξημε θαη ε πξνβνιή ηεο θαιιηηερληθήο 
δεκηνπξγίαο θαη ε πξνζθνξά ζεάκαηνο θαη ςπραγσγίαο ζηνπο πνιίηεο θπξίσο απηή 
ηελ δχζθνιε κεηά COVID επνρή, ζεβφκελνη πάληα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο 
πγείαο θαη ηεξψληαο ηηο ζρεηηθέο ζπζηάζεηο φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ζρεηηθφ 
έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Αζιεηηζκνχ & Πνιηηηζκνχ, Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα 
χγρξνλνπ Πνιηηηζκνχ κε εκεξνκελία 29/05/2020 θαη κε Α. Π.: 
ΤΠΠΟΑ/ΓΓΓΠ/254228/1220) 
 
Οη πξνβνιέο ησλ ηαηληψλ έρνπλ αλαιπηηθά σο εμήο :  
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Πποβολή παιδικήρ ηαινίαρ 
 
ΣΙΣΛΟ ΣΑΙΝΙΑ :Οππο! Ο Λψε Έθπγε... 
Animation 2015 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 86' 
Γεξκαλνβειγηθή ηαηλία, ζθελνζεζία Σφκπη Γθέλθει, νλ Καθ Θφξκαθ 
 
ΘΔΜΑ : Ζ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ε ζεκαζία ηεο ζπληξνθηθφηεηαο 
ζίγνληαη δηαθξηηηθά –αιιά νπζηαζηηθά– κέζα απφ απιντθά αθεγεκαηηθά επξήκαηα, 
ελψ κέλνπλ αλεθκεηάιιεπηεο νη ελδηαθέξνπζεο πξννπηηθέο ηεο πινθήο. Πξνβάιιεηαη 
κεηαγισηηηζκέλν ζηα ειιεληθά. 
 
Πποβολή ελλενικήρ ηαινίαρ 
 
ΣΙΣΛΟ ΣΑΙΝΙΑ : Σα 4 Καχξα Θνπζηνχκηα 
Θσκσδία 2010 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 90' 
Διιεληθή ηαηλία ζε ζθελνζεζία:  Ρέλνο Υαξαιακπίδεο κε ηνπο : Ρέλνο 
Υαξαιακπίδεο, Γηάλλεο Ενπγαλέιεο, Σάθεο ππξηδάθεο, Άιθεο Παλαγησηίδεο 
 
ΘΔΜΑ : Καχξε θσκσδία γηα ην ζάλαην θαη ηε δσή, γηα ηα αλεθπιήξσηα φλεηξα θαη 
ηελ απνηπρία, κε ξίδεο θαη αμίεο απζεληηθά ιατθέο. Σελ ηαηλία ζα πξνινγίζεη ν ίδηνο ν 
ζθελνζέηεο θαη πξσηαγσληζηήο ηεο ηαηλίαο Ρέλνο Υαξαιακπίδεο. 
 
Πποβολή κοινυνικήρ ηαινίαρ 
 
ΣΙΣΛΟ ΣΑΙΝΙΑ : JOKER 
Πεξηπέηεηα 2019 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 122' Ακεξηθαληθή ηαηλία, ζθελνζεζία Σνλη 
Φίιηπο κε ηνπο: Γηφαθηλ Φίλημ, Ρφκπεξη ληε Λίξν, Εάδη Κπηηο 
 
ΘΔΜΑ :Γηεηζδπηηθή, ε πνιηηηθνθνηλσληθή καηηά ηνπ Φίιηπο αθηηλνγξαθεί κηα 
Γθφζακ/Λέα Τφξθε ηνπ άκεζνπ κέιινληνο, παξνπζηάδνληάο ηε ζαλ έλα ρανηηθφ 
κηθξνζχκπαλ φπνπ βαζηιεχνπλ ε βία θαη ε δηαθζνξά. Ζ ηαηλία δηαθξίζεθε κε ην 
Υξπζφ Ιηνληάξη ηνπ Φεζηηβαι Βελεηίαο θαη απνηέιεζε ηελ κεγαιχηεξε εηζπξαθηηθή 
επηηπρία ηνλ ρεηκψλα ηνπ 2020. 
 
Πποβολή παιδικήρ ηαινίαρ 
 

ΣΗΣΙΟ ΣΑΗΛΗΑ :Γνξηινκπειάδεο 
Οηθνγελεηαθή 2011 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 86' 
Ηζπαληθή ηαηλία, ζθελνζεζία Άληξεο άεξ κε ηνπο: Θιανχληηα Ακπάηε, Υνάλ 
νπιά, Πέξε Πνλο 
 
ΘΔΜΑ : Κελχκαηα ππέξ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, απιά (ςεθηαθά) θηλνχκελα ζρέδηα, 
ζηνηρεία εθεβηθήο θσκσδίαο θαη πεξηπέηεηαο ζπλζέηνπλ έλα φκνξθν κνληέξλν 
παξακχζη.. Ζ ηαηλία πξνβάιιεηαη κεηαγισηηηζκέλε ζηα ειιεληθά. 

 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ :  
 
5.029,44 εςπώ 
 

Β. Δγκπίνει ηελ εξειδίκεςζε πίζηυζερ χςνπο 5.029,44 επξψ ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 

02.15.6472.002 κε ηίηιν : «Γαπάλεο αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ» ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2020, εγγεγξακκέλεο θαη αλακνξθσκέλεο 

πίζησζεο 16.000 επξψ.  

 

 

https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10007418
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10007419
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1178543
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1178543
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1178543
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1178544
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1178545
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1100719
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1008934
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1008934
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1151813
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1112181
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10005845
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10005110
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10005111
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10005112
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10005112
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10005113
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ  116/2020 
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί: 

  
Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΚΔΙΖ 

(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο) 
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 
 

ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ  
 
Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 

             Δζυηεπική Γιανομή : 
 

1. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
2. Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
3. Αληηδήκαξρν Θνηλσληθήο Πνιηηηθήο 
4. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
5. Γ/λζε Θνηλσληθήο Πνιηηηθήο/Σκήκα Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 
6. Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
7. Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ 
8. Σκήκα Ινγηζηεξίνπ 
9. Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

10. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ  
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