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Καλείστε σε Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 και 

ώρα 20:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 

και συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του Ν.4623/2019 με θέματα ημερήσιας διάταξης : 

 

1. Λήψη απόφασης για έγκριση Α΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του 

Οργανισμού Πολιτισμού , Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγ. 

Δημητρίου οικονομικού έτους 2023. 



2. Λήψη απόφασης για έγκριση απολογισμού του Οργανισμού Πολιτισμού , 

Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγ. Δημητρίου οικονομικού έτους 2022. 

3. Λήψη απόφασης με τηλεδιάσκεψη : α) για σύσταση παγίας προκαταβολής για 

το έτος 2023 και ορισμός υπόλογου β)  ορισμό αναπληρωτή  παγίας 

προκαταβολής για το έτος 2023  και γ)  ορισμός υπεύθυνων κίνησης. 

4. Λήψη απόφασης : α) για την τοποθέτηση αυτομάτων πωλητών με 

δημοπρασία, όπως και ο καθορισμός των χώρων και των θέσεων, 

β) καθορισμός όρων δημοπρασίας για την τοποθέτηση αυτόματων πωλητών, 

γ) ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας. 

5. Λήψη απόφασης για :α) Προγραμματισμό προβολής κινηματογραφικών 

ταινιών στις 28/2/2023 , 1-3/3/2023 (Cine School), 18-19/3/2023 (Φεστιβάλ 

Δράμας) και 8-9/04/2023 (Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης). 

β) εξειδίκευση της πίστωσης για την υπηρεσία προβολής κινηματογραφικών 

ταινιών στις 28/2/2023 , 1-3/3/2023 (Cine School), 18-19/3/2023 (Φεστιβάλ 

Δράμας) και 8-9/04/2023 (Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης) συμπεριλαμβανομένου: 

υποστήριξη από μηχανικό και  τον απαιτούμενο εξοπλισμό, καθώς και την 

εξασφάλιση των δικαιωμάτων των ταινιών. 

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

πανό-μουσαμάδες κ.λ.π, για τις ανάγκες των εκδηλώσεων (εκδήλωση Τομέα 

Χορού και Φεστιβάλ κινηματογράφου). 

7. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση της πίστωσης για την υπηρεσία 

βιντεοσκόπησης & φωτογράφησης της εκδήλωσης του Τομέα Χορού στις 

12/03/2023 στο θέατρο «Μελίνα Μερκούρη». 

8. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση της πίστωσης για τις υπηρεσίες ηχητικής και 

φωτιστικής κάλυψης της παράστασης του Τομέα χορού που θα 

πραγματοποιηθεί στις 12/03/2023. 

9. Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων  προσωπικού με σύναψη 

σύμβασης (ΙΔΟΧ)  με κάλυψη δαπάνης υπό την μορφή αντίτιμου. 

10. Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σύναψη 

σύμβασης μίσθωσης έργου με κάλυψη δαπάνης υπό την μορφή αντίτιμου. 

11. Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού σύμβασης 

μίσθωσης έργου διάρκειας μέχρι ενός έτους. 

12. Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού  

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 



13.  Λήψη απόφασης :α) μη καταβολή διδάκτρων μηνός Δεκεμβρίου 2022 – 

Ιανουάριου 2023 λόγω ασθένειας β) για επιστροφή χρημάτων σε δημότες 

λόγω διακοπής μαθημάτων ζωγραφικής, γ) μεταφοράς συνδρομής μηνός 

Ιανουαρίου στο μήνα Φεβρουάριο λόγω ασθένειας. 

14. Λήψη απόφασης για προγραμματισμό εκδήλωσης αφιερωμένη στην 

παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου την Κυριακή 2 Απριλίου 2023. 

 

Παρακαλείστε σε περίπτωση μη παρουσίας σας στην συνεδρίαση να ενημερώνετε το 

γραφείο μία μέρα πριν ώστε να ειδοποιείται ο αναπληρωτής σας. 

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι για τα θέματα του συμβουλίου θα τηρείται 
φάκελος ενημέρωσης μελών Δ.Σ. 

 

                                                                                                 ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ 

                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΑΣ 


