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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,                       Άγιος Δημήτριος:02/04/20 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ      

                                                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ:741 
Προς 
Τα Τακτικά Μέλη του Δ.Σ.          Τα Αναπληρωματικά Μέλη του Δ. Σ. 
Του Οργανισμού Πολιτισμού,                     Του Οργανισμού Πολιτισμού, 
Αθλητισμού & Περιβάλλοντος                              Αθλητισμού & Περιβάλλοντος  
                                                                                                                                                      
 ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ ΟΛΓΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΝΑΣΤΟΥ ΒΑΓΙΑ ΜΗΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΜΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΤΖΙΜΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΡΗΝΑΚΗ ΕΜΜΥ-ΦΩΤΕΙΝΗ 

ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΑΡΕΤΗ 

ΔΕΛΙΟΤΖΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΠΑΚΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ ΑΝΤΑ 

ΓΕΛΑΔΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΜΟΖΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Καλείστε σε Τακτική – Ειδική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, την Δευτέρα 6 

Απριλίου 2020 και ώρα 11:00  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν 3850/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 με 

θέματα ημερήσιας διάταξης : 

 

1. Λήψη απόφασης για την μη πληρωμή διδάκτρων στο Δημοτικό Ωδείο, 

στον τομέα Χορού και τα καλλιτεχνικά τμήματα μέχρι και την λήξη της 

αναστολής λειτουργίας τους και την πραγματοποίηση διαδικτυακά. 

2. Λήψη απόφασης για αναστολή είσπραξης μισθωμάτων των 

αυτόματων πωλητών του Δημοτικού Σταδίου και του Δημοτικού Ωδείου 

μέχρι και την λήξη της αναστολής λειτουργίας των παραπάνω χώρων. 



3. Λήψη απόφασης για την μη πραγματοποίηση του δρομικού αγώνα 

υπό τον τίτλο «ΕΙΡΗΝΟΔΡΟΜΙΑ 2020». 

4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή προσφοράς δωρεάν on line 

μαθημάτων Zumba fitness στους δημότες.   

5. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 1.445,84€ σε 

βάρος του Κ.Α.15.6262.13 με τίτλο «Δαπάνη συντήρησης και 

επισκευής ανοικτών αθλητικών χώρων κ.λ.π»  προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2020 ,για δαπάνη προμήθεια & τοποθέτηση υλικών 

προστασίας της άμμου του σκάμματος άλματος εις μήκους.  

6. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 1.855,04€ σε 

βάρος του Κ.Α.15.6662.01 με τίτλο «Προμήθεια αθλητικών ειδών 

κ.λ.π.»  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 , για την προμήθεια 

& τοποθέτηση  

Plexiglas 10mm (διαφανές) & καθισμάτων με πλάτη για επισκευή 2 

πάγκων αναπληρωματικών στο βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου 7Χ7  

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί  δια τηλεδιάσκεψης με κάθε 

πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 10 της πράξης νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020) 

στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού και 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3552/2010 

όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 

 

 Παρακαλείστε όπως αποστείλετε  μέχρι αύριο email για να 

δηλώσετε παρόν/-ούσα  καθώς και το όνομα του λογαριασμού σας  

στο skype για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε το Δ.Σ.  

 

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι για τα θέματα του συμβουλίου θα τηρείται 

φάκελος ενημέρωσης μελών Δ.Σ. 

                          
                                                                       ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ 
                                                                      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
                                                                   ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ   


