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Προς 
Τα Τακτικά Μέλη του Δ.Σ.          Τα Αναπληρωματικά Μέλη του Δ. Σ. 
Του Οργανισμού Πολιτισμού,                     Του Οργανισμού Πολιτισμού, 
Αθλητισμού & Περιβάλλοντος                              Αθλητισμού & Περιβάλλοντος  

  
             ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
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ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ              ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ ΑΝΤΑ 
ΤΖΙΜΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ              ΜΗΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΒΡΕΤΟΥ ΑΝΝΑ              ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ 
ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΚΑΡΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
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             ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
             ΤΡΑΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 
             ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΓΕΛΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΛΕΘΡΙΑΝΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ 

             ΤΣΙΧΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
              ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 
              ΑΚΙΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
              ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
              ΜΑΡΣΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    

 

               

  

Καλείστε σε Τακτική-Ειδική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, την Παρασκευή 1 Απριλίου                               

2022 και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 με θέματα ημερήσιας διάταξης : 

 

1. Λήψη απόφασης για παράταση διάρκειας συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου σε Ο.Τ.Α. α΄ και β ΄βαθμού  λόγω COVID-19 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4915/2022  ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 

63/24-3-22 – Αντικατάσταση άρθρου 176 ν.4876/2021. 

2. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της απόφασης 4/22 που αφορά την 

συγκρότηση επιτροπών για το έτος 2022. 



3. Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων για πρόγραμμα εκγύμνασης 

δημοτών (πιλάτες) που ματαιώθηκε λόγω covid. 

4. Λήψη απόφασης για προγραμματισμό παραστάσεων του Θεατρικού 

Εργαστηρίου. 

5. Λήψη απόφασης για την διοργάνωση του προγράμματος θερινής 

απασχόλησης παιδιών του Δήμου μας  υπό τον τίτλο « ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ 

2022». 

6. Λήψη απόφασης για προγραμματισμό παραγωγής παραστάσεων παιδικού και 

εφηβικού εργαστηρίου. 

7. Λήψη απόφασης για προγραμματισμό γιορτής λήξης του Τομέα Χορού. 

8. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό εκδηλώσεων υπό τον τίτλο 

«ΠΑΝΑΓΟΥΛΕΙΑ 2022». 

9. Λήψη απόφασης  για εξειδίκευση της πίστωσης υπηρεσίας ηχητικής και 

φωτιστικής κάλυψης των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια 

των εκδηλώσεων «ΠΑΝΑΓΟΥΛΕΙΑ-ΕΙΡΗΝΟΔΡΟΜΙΑ 2022».σε βάρος του 

Κ.Α.00.6471.07  με τίτλο «ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»   

10. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση της πίστωσης για την υπηρεσία προβολής 

κινηματογραφικών ταινιών στις 10,11 και 13 Μαΐου 2022 

συμπεριλαμβανομένου: υποστήριξη ηχητικού εξοπλισμού, φουσκωτή οθόνη 

προβολής, μηχανικού σε όλες τις προβολές καθώς και την εξασφάλιση των 

δικαιωμάτων όλων των ταινιών στα πλαίσια των εκδηλώσεων 

“ΠΑΝΑΓΟΥΛΕΙΑ-ΕΙΡΗΝΟΔΡΟΜΙΑ 2022” σε βάρος του Κ.Α.00.6471.16 με 

τίτλο «Κινηματογραφικές βραδιές»   

11. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση της πίστωσης για την υπηρεσία διοργάνωσης 

μουσικής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια των εκδηλώσεων 

“ΠΑΝΑΓΟΥΛΕΙΑ 2022”» σε βάρος του  Κ.Α 00.6471.01 με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ». 

12. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση της πίστωσης για  την προμήθεια εντύπων – 

πανό-μουσαμάδες κ.λ.π, για τις ανάγκες των εκδηλώσεων “ΠΑΝΑΓΟΥΛΕΙΑ-

ΕΙΡΗΝΟΔΡΟΜΙΑ 2022”». σε βάρος του  Κ.Α 00.6431  με τίτλο «Έξοδα 

ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ΟΠΑΠ» 



13. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση της πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας 

οργάνωσης και διαχείρισης της διοργάνωσης της ΕΙΡΗΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2022 σε 

βάρος του  Κ.Α 00.6471.26 με τίτλο «ΕΙΡΗΝΟΔΡΟΜΙΑ» . 

14. Λήψη απόφασης για την εφαρμογή χρήσης κάρτας  αθλούμενου στο Νέο 

Κλειστό ( Οδούς Αργοστολίου ). 

15. Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα συλλόγων, σχολείων και δημοτών.  

                                                                                                                 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της πλατφόρμας 

epresence.gov.gr,./ 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 σταλούν εισηγήσεις για τα θέματα .  

 

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 

                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΑΣ 

 


