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                                                 (Ως προς την περίληψη)            
                                          
 
                                            Αγία Παρασκευή  08.03.2021

                                                   Αρ.πρωτ.: - 219 -

             
            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 5 /2021 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 6 /2021              

   

Στην Αγία Παρασκευή,  σήμερα την 08/03/2021,  ημέρα της  εβδομάδας  Δευτέρα και  ώρα 12:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με
αρ. πρ.:  206 /02.03.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του,  Σπυρίδωνος Παπασπύρου που
επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 74 του Ν.4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020, τεύχος Α΄)

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν
παρόντες  - 14 -  στην συνεδρίαση.

                Παρόντες                              Απόντες

                   Παπασπύρος Σπυρίδων                                                        Παπασταθόπουλος Λεωνίδας                      

                  Γουργούλης Κων/νος                                                                                                                                 

                  Δερματάς Ιωάννης                                                                

                  Βλαχογιάννη Μαρία                                                                

                  Κωβαίος Γεώργιος                                                                  

                  Βρατσίδα Ευτέρπη                                                                                                                                       

                  Νικολακοπούλου Βασιλική

                  Διακογιάννης Πέτρος

                  Δάρρας Γεώργιος 

                  Μάλαμας Αλέξανδρος                                                                                                                                  

                  Κανιώρης Νικόλαος                                                                                                                                     

                  Aθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)                                 

                   Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)     

                   Σερκεδάκης Αριστοτέλης (αναπλ.)

                                                     

                                                           ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
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Επί του  μόνου      θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ: “Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση Ετήσιας «Συναντήσεως Φιλαρμονικών», με
έναρξη το 2021 και πρόταση επιχορηγήσεώς της από το Υπουργείο Πολιτισμού”

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ εισηγείται: 

Εισηγούμαι την, κατ΄αρχήν, λήψη αποφάσεως για την καθιέρωση ετήσιας πολιτιστικής εκδηλώσεως
με  τίτλο  «Συνάντηση  Φιλαρμονικών,  του  Πολιτιστικού  και  Αθλητικού  Οργανισμού  Δήμου
Αγίας Παρασκευής», αρχής γενομένης από το έτος 2021. Θα σας κάνω μια γενική ενημέρωση επί
του θέματος.

Έχουμε την άποψη, ότι τόσο οι πολιτιστικές όσο και οι αθλητικές εκδηλώσεις του ΠΑΟΔΑΠ, θα
πρέπει να είναι θεσμοθετημένες, πολυήμερες και οργανωμένες συνολικά και όχι αποσπασματικά, για
καλύτερο  δυνατόν  αποτέλεσμα.  Αυτό  φυσικά  δεν  αναιρεί  και  την  πραγματοποίηση  άλλων
μεμονωμένων εκδηλώσεων.

Η  «Συνάντηση  Φιλαρμονικών,  του  Πολιτιστικού  και  Αθλητικού  Οργανισμού  Δήμου  Αγίας
Παρασκευής»,  θα  είναι  μια  ετησίως  επαναλαμβανόμενη  πολυήμερη  εκδήλωση,  στην  οποία  θα
μετέχουν, πλην της Φιλαρμονικής του ΠΑΟΔΑΠ, Φιλαρμονικές από άλλους Δήμους της Αττικής
αλλά  και  της  υπόλοιπης  Ελλάδος  αλλά  και  έκτακτοι  συνεργάτες  καλλιτέχνες.  Σκοπός  της
συναντήσεως, η ανάδειξη του μουσικού πλούτου Ελλήνων και ξένων συνθετών, όλων των εποχών, η
ανάδειξη του έργου της Φιλαρμονικής μας  αλλά και η, μέσω εκτάκτων συνεργασιών, στήριξη νέων
καλλιτεχνών.  Ειδικά φέτος, θα διαρκέσει 4 ημέρες (με στόχο οι μέρες να αυξάνονται συν τω χρόνω)
και θα είναι αφιερωμένη σε  μεγάλους συνθέτες της σύγχρονης εποχής (Μάνος Χατζιδάκις, Μίκης
Θεοδωράκης, Σταύρος Ξαρχάκος, Γιάννης Σπανός, Γιώργος Χατζηνάσιος κ.α.) και θα έχει τίτλο «Οι
μεγάλοι ερωτικοί».

Να  σημειωθεί  ότι  η  Δημοτική  Φιλαρμονική  Αγίας  Παρασκευής,  συμπληρώνει  φέτος  60  χρόνια
συνεχούς  λειτουργίας.  Έχει  συμμετάσχει  σε  πανελλήνια  και  διεθνή  Φεστιβάλ  και  έχει
πραγματοποιήσει εμφανίσεις και στο Μέγαρο Μουσικής.

Η  «1η Συνάντηση Φιλαρμονικών» θα πραγματοποιηθεί στην Αγία Παρασκευή στις 17, 18, 19 και
20 Σεπτεμβρίου Για την πραγματοποίησή της έχει επιλεγεί η κεντρική πλατεία της πόλεως. Υπάρχει
ενδεχόμενο, αν αυτό είναι πρακτικό, κάτι που θα το συζητήσουμε εν ευθέτω χρόνω, οι 2 από τις 4
εκδηλώσεις  να πραγματοποιηθούν σε άλλη πλατεία,  π.χ. στην πλατεία «Μελίνα Μερκούρη». Θα
συμμετέχουν,  πλην  της  Φιλαρμονικής  του  ΠΑΟΔΑΠ,  οι  Φιλαρμονικές  των  Δήμων  Καλλιθέας,
Ραφήνας   και  Μαρκοπούλου  (συνολικά  περίπου  118  μουσικοί),  με  τις  οποίες  έχουμε  έλθει  σε
συνεννόηση.

Την πολυήμερη εκδήλωση αυτή θα επιδιώξουμε να την επιχορηγήσει  το ΥΠΠΟΑ, κατόπιν
καταθέσεως  σχετικού αιτήματος, όπως ήδη έχουμε αιτηθεί και για το «Πολιτιστικό Φεστιβάλ του
ΠΑΟΔΑΠ».

Το κόστος της 4ήμερης φετινής εκδηλώσεως, εκτιμάται σε περίπου 11.000 ευρώ και περιλαμβάνει:
Ήχο-φως-φύλαξη-καθίσματα για 4 ημέρες,  αμοιβές-ασφαλιστικά-ΦΠΑ εκτάκτων συνεργατών της
δικής μας Φιλαρμονικής, διάφορα αναλώσιμα, προβολή σε έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο και έκδοση
προγράμματος. Το ποσόν είναι ενδεικτικό και δεν αποφασίζουμε σήμερα γι΄αυτό, απλώς το αναφέρω
για λόγους πλήρους ενημερώσεώς σας.  
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Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι α) την λήψη αποφάσεως για την, κατ΄αρχήν, πραγματοποίηση της
ετήσιας  πολιτιστικής  εκδηλώσεως με  τίτλο  «Συνάντηση Φιλαρμονικών,  του Πολιτιστικού  και
Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής», αρχής γενομένης από το έτος 2021. Ειδικά
για  φέτος,  η  «1η Συνάντηση  Φιλαρμονικών,  του  Πολιτιστικού  και  Αθλητικού  Οργανισμού
Δήμου Αγίας Παρασκευής»,  να πραγματοποιηθεί  με  την συμμετοχή των Φιλαρμονικών,   στις
ημερομηνίες και με το θέμα που προαναφέρονται, και β) την υποβολή αιτήματος προς το ΥΠΠΟΑ,
για την επιχορήγηση του Φεστιβάλ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΠΑΟΔΑΠ

      Σπύρος Παπασπύρος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα

             
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

α)  Εγκρίνει  την  πραγματοποίηση  της  ετήσιας  πολιτιστικής  εκδηλώσεως  με  τίτλο  «Συνάντηση
Φιλαρμονικών,  του  Πολιτιστικού  και  Αθλητικού  Οργανισμού  Δήμου  Αγίας  Παρασκευής»,
αρχής  γενομένης  από  το  έτος  2021.  Ειδικά  για  φέτος,  η  «1η Συνάντηση  Φιλαρμονικών,  του
Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής»,  να πραγματοποιηθεί με
την συμμετοχή των Φιλαρμονικών,  στις ημερομηνίες και με το θέμα που προαναφέρονται, και 

β) Εγκρίνει  την υποβολή αιτήματος προς το ΥΠΠΟΑ, για την επιχορήγηση του Φεστιβάλ, όπως
ακριβώς αναλύεται στην παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 6 /2021.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                        Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                  Τα Μέλη
                         Παπασπύρος Σπύρος                    Γουργούλης Κων/νος, Δερματάς Ιωάννης, Βλαχογιάννη Μαρία, 
                                                                                  Κωβαίος Γεώργιος, Βρατσίδα Ευτέρπη,  Νικολακοπούλου Βασιλική,
                                                                                  Διακογιάννης Πέτρος, Δάρρας Γεώργιος, Μάλαμας Αλέξανδρος, 
                                                                                  Κανιώρης Νικόλαος,  Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)                                        
                                                                                  Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.), Σερκεδάκης Αριστοτέλης (αναπλ.)

 
                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                     Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

                      το αρχείο μας.

                         Αγία Παρασκευή....................................

                                              Η Γραμματέας

                                              

                                         Μπακιρτζή Καλλιόπη   
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