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Από το Πρακτικό της 07ης/27-11-2018 συνεδρίασης
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς.

του

Τοπικού

ΘΕΜA: Εορταστικό Πρόγραμμα Χριστουγέννων 2018
Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός
Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. το
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου
συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ.
πρωτ.
40392/21-11-2018
έγγραφη
πρόσκληση
του
Προέδρου
της
Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων
της Δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010,για
συζήτηση και γνωμοδότηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας
δ/ξης.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Δροσιάς είπε ότι σε σύνολο
πέντε (5) μελών είναι παρόντες πέντε (5) από τους Συμβούλους της
Δημοτικής Κοινότητας:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ποτίδης Χρήστος
ΟΥΔΕΙΣ
Ουσταμπασίδης Σταύρος
Συμεωνίδης Παναγιώτης
Ιατρίδου Μαργαρίτα
Τεχλικίδης Μιχαήλ
Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από τον υπάλληλο του
Δήμου Διονύσου κ. Αργυρόπουλο Παναγιώτη.
O Πρόεδρος εισηγούμενος στο Τοπικό
Συμβούλιο το 1 ο θέμα
της
ημερήσιας δ/ξης λέει τα εξής:
Φέτος τα Χριστούγεννα η Δημοτική Κοινότητά μας μεταμορφώνεται
σε μια σύγχρονη αστική εορταστική σκηνή, με πολύ όμορφες
εκδηλώσεις, καλώντας όλους τους Δημότες, μικρούς και μεγάλους να
τις ζήσουν.
Αναλυτικά οι εκδηλώσεις περιγράφονται παρακάτω:
1.

Συναυλία στη ΔΕ Δροσιάς
Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, η ΔΕ Δροσιάς θα ντυθεί γιορτινά και με
μια συναυλία ανοιχτή προς όλους τους δημότες θα ζήσει μια αξέχαστη
βραδιά. Το συγκρότημα 719band και τη Josephin με το δικό τους
ιδιαίτερο Alternative Rock ήχο θα δώσει ενέργεια και κέφι με μια
μοναδική live performance. Τους καλλιτέχνες θα συνοδεύει μπάντα
που θα αποτελείται από 2 μπουζούκια, μπάσο και κιθάρα.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 και
ώρα 20:00, στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως.
Θα πραγματοποιηθεί επίσης μικρή χριστουγεννιάτικη γιορτή για
παιδιά, την ίδια ημέρα και ώρα 16:30 μ.μ., με έναν Άγιο Βασίλη που

θα μοιράσει δώρα, μολυβένιους στρατιώτες
προσφέροντας διασκεδαστικές στιγμές.

και

face

painting,

2.

Θέατρο Σκιών
Το Θέατρο Σκιών του Σωκράτη Κοτσορέ θα παρουσιάσει μουσικοθεατρική
παράσταση για παιδιά.
Οι μικροί μας φίλοι θα γνωρίσουν τις φιγούρες του θεάτρου
σκιών και θα γελάσουν με τις περιπέτειες και τα παθήματα των
ηρώων. Συγχρόνως θα τραγουδήσουν, θα ψυχαγωγηθούν και θα γίνουν
και οι ίδιοι μικροί πρωταγωνιστές.
Η παράσταση είναι εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας με πολλά
στοιχεία λαογραφίας και τοπικής ιστορίας που συμβάλλουν στη
διατήρηση της λαϊκής παράδοσης.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018 και
ώρα 16:30 μ.μ., στο Π.Κ. Δροσιάς.

3.

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία, “From Athens to New York”
Η Δημοτική Κοινότητά μας, με Χριστουγεννιάτικη διάθεση θα
διοργανώσει συναυλία με τίτλο “From Athens to New York” που θα
ανεβάσει το κέφι, με τα ωραιότερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλων
των εποχών. Μια 4μελής μπάντα (Τραγούδι: Αδάμ Τσαρούχης, Πιάνο:
Αντώνης Καρατζίκης, Μπάσο: Αντώνης Αρβανίτης, Ντραμς: Δημήτρης
Παμπουλάκης) με μελωδίες αξέχαστες που θα μας μεταφέρουν το
γιορτινό άρωμα.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2018 και
ώρα 20:00, στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως.
Προτείνεται όπως τα Συμβούλιο προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να
εγκρίνει
τη
διοργάνωση
των
Καλλιτεχνικών
Εκδηλώσεων
της
Χριστουγεννιάτικης Περιόδου 2018, όπως περιγράφονται στο σκεπτικό
της εισήγησης.
Ακολουθεί διαλογική και το Τοπικό Συμβούλιο
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Και εγκρίνει τη διοργάνωση των Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων της
Χριστουγεννιάτικης Περιόδου 2018 στην Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς,
όπως περιγράφονται στο σκεπτικό της εισήγησης.
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. 10/2018
Το παρών πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο
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ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
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απόσπασμα
Τοπικού

Συμβουλίου

