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Καλείστε σε Τακτική – Ειδική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος την Τρίτη 4 

Αυγούστου 2020 και ώρα 18:00  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 εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 11.780,00€ σε 

βάρος του Κ.Α.00.6471.01  με τίτλο «Διοργάνωση εκδηλώσεων 

μουσικών και λοιπών αφιερωμάτων (λαϊκές βραδιές κ.λ.π)»  

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020,για την υπηρεσία 

διοργάνωσης συναυλιών στις 11 & 18 Σεπτεμβρίου 2020. 

2. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 8.154,80€ σε 

βάρος του Κ.Α.00.6471.21  με τίτλο «Διοργάνωση εκδηλώσεων σε 



συνεργασία με εθνικοτοπικούς συλλόγους, σχολεία και λοιπούς 

φορείς» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020,για τις 

υπηρεσίες συναυλιών και δρώμενου στις 19 & 22 Σεπτεμβρίου 2020. 

3. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 14.880,00€ σε 

βάρος του Κ.Α.00.6471.07  με τίτλο «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη 

εκδηλώσεων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020,για τις 

υπηρεσίες ηχοφωτιστιστικής κάλυψης συναυλιών στις 5-11-13-18 

Σεπτεμβρίου και 9-12-16-19 -22 Σεπτεμβρίου για ανάγκες 

φθινοπωρινών εκδηλώσεων. 

4. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών συνολικού 

αριθμού έξι (6) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών – 

πρόσκαιρων αναγκών και για την αντιμετώπιση της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. 

5. Λήψη απόφασης για κήρυξη ως άγονου του διαγωνισμού για την 

στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και των γραφείων του ΟΠΑΠ και 

έγκριση επαναληπτικής διακήρυξης για την μίσθωση ακινήτου. 

 

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 

 

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι θα σταλεί εισήγηση για το κάθε θέμα του 

συμβουλίου .Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνηση παρακαλείστε να 

επικοινωνήσετε με τα τηλέφωνα του Νομικού Προσώπου προκειμένου να γίνει 

πιο εύκολη η διαδικασία της τηλεδιάσκεψης.  

              
 
           
  



Επίσης σας ενημερώνουμε ότι για τα θέματα του συμβουλίου θα τηρείται 

φάκελος ενημέρωσης μελών Δ.Σ. 

 
                                                                       ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ 
                                                                      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
                                                                    ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ   


