ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ: 14423
ΛΙΒΑΔΕΙΑ 24/7/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2020-13ης Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ
Αριθμός απόφασης 127

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Αθλητισμού .
Στη Λιβαδειά σήμερα την 15η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ στην
αίθουσα συνεδριάσεων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 , συνήλθε
σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων , η οποία λόγω των
κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 πραγματοποιήθηκε

ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ κατ

΄εφαρμογή : α) των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της από 11/3/2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του», β) της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:
9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών
οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους
προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του
κορωνοϊου COVID-19» και γ) της παρ.1 της υπ αριθμ. 40/31-03-2020 (ΑΔΑ:
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)

εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την

εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19,
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»
163/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)

δ) της παρ. 4 της υπ αριθμ.

εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «

Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων
των Δήμων» όπου

α) δια ζώσης σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου, εφαρμογή

έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής
υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του
άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’
1988) , ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων
των θυρών

και ύστερα από την από 13355/10-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του

1

Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μητά Αλέξανδρου,

η οποία

επιδόθηκε

ηλεκτρονικά

σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 74

του Ν.4555/2019

<< Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] >>, (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010) .
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε
σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 25 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Καλογρηάς Αθανάσιος

1.Τσεσμετζής Εμμανουήλ

Μητάς

2.Κυπραίος Χρήστος

Αλέξανδρος

3.

Δήμου Ιωάννης

3.Γαλανός Κωνσταντίνος

4.

Αποστόλου Ιωάννης

4.Μπράλιος Νικόλαος

5.

Σάκκος Μάριος

5.Γερονικολού Λαμπρινή

6.

Νταντούμη Ιωάννα

7.
8.

Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)
7
Μερτζάνης Κων/νος

6.Μπαρμπέρης Νικόλαος
7
7.Πλιακοστάμος Κωνσταντίνος

9.

Γιαννακόπουλος Βρασίδας

8.Σπυρόπουλος Δημοσθένης

10. Σαγιάννης Μιχαήλ
11. Πούλου Γιώτα (απούσα στα 8ο -10ο Θ.Η.Δ.-αποχώρησε στο

15ο Θ.Η.Δ.)
12. Τόλιας Δημήτριος
13.

Καπλάνης Κων/νος

14. Τζουβάρας Νικόλαος
15. Φορτώσης

Αθανάσιος(απών στα 8ο -10ο Θ.Η.Δ)

16. Καράλης
στο 15ο Χρήστος
17.

Παπαϊωάννου Λουκάς

18. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας
19. Αρκουμάνης Πέτρος
20. Τσιφής Δημήτριος

ξξηγφγγγηηααααααααααποχώρησε
αποχώρησε αποχώρησε
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21. Αλεξίου Λουκάς
22. Καραμάνης Δημήτριος
23. Χέβα Αθανασία(Νάνσυ)
24. Τουμαράς Βασίλειος
25. Κατής Χαράλαμπος

Στην συνεδρίαση ήταν παρών ο προσκληθείς Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του
τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Κασσάρα Γεωργία.
Εισηγούμενος το 11Ο θέμα της υπ αριθμ. 13355/10-07-2020 πρόσκλησης (12ο στον
Πίνακα Θεμάτων Συνεδρίασης),ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου το υπ αριθμ.11536/19-6-2020/ έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Τουρισμού του Δήμου στο οποίο αναφέρονται:
Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.07.2018):
1. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, κατόπιν εισήγησης του προέδρου του, να συγκροτεί
επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση ενώπιον του θεμάτων της αρμοδιότητάς του .
2. Στις επιτροπές προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται με την απόφαση της
συγκρότησης . Σε αυτές μετέχουν σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις δημοτικές
παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας διεύθυνσης του Δήμου,
καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών
φορέων της περιοχής.
3. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με τη πλειοψηφία των δύο
τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, είναι δυνατή η καταβολή εξόδων κίνησης και
ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη επιτροπών, που συγκροτούνται από το δημοτικό
συμβούλιο, για μετακινήσεις στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση
υπηρεσίας σχετικής με το έργο τους. Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης και τα έξοδα
κίνησης για τις μετακινήσεις στο εσωτερικό καθορίζεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης και τα έξοδα κίνησης στο εξωτερικό καθορίζονται
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
4 Θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη, ύστερα από πρόταση του Δημάρχου
ή του ενός πέμπτου (1/5) των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορούν να
παραπεμφθούν σε επιτροπή με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία
καθορίζεται και προθεσμία για την υποβολή σχετικής μελέτης ή εισηγήσεως. Θέματα που
εισάγει προς συζήτηση η οικονομική επιτροπή ή η επιτροπή ποιότητας ζωής,
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παραπέμπονται σε επιτροπή μόνο αν τη σχετική απόφαση λάβει η απόλυτη πλειοψηφία του
συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού συμβουλίου.
Πλην των ανωτέρω θεμάτων, ο πρόεδρος δύναται να παραπέμπει σε επιτροπή
οποιοδήποτε άλλο θέμα και πριν από την εγγραφή του στην ημερήσια διάταξη.
Για την υποβοήθηση του έργου σχετικά με το σχεδιασμό και την υποβολή προτάσεων που
αφορούν σε δράσεις και πολιτικές στον τομέα του Αθλητισμού, προτείνεται η συγκρότηση
Επιτροπής Αθλητισμού έργο της οποίας θα είναι η δημιουργία και ανάπτυξη πάσης μορφής
αθλητικής δραστηριότητας στη περιοχή του Δήμου για τη καλλιέργεια και την ανάπτυξη του
αθλητικού πνεύματος των κατοίκων και ενδεικτικά ως ακολούθως :


Η καλλιέργεια και η διάδοση του αθλητικού πνεύματος σε όλους τους δημότες μέσω της
ανάπτυξης συνεργασίας με όλους τους αθλητικούς φορείς τοπικούς και μη, ώστε ο
αθλητισμός να γίνει τρόπος ζωής των δημοτών.



Η συνεχής αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου και η δημιουργία νέων
χώρων αθλοπαιδιών και γυμναστικής έτσι που να καλύπτονται οι ανάγκες για άθληση των
δημοτών και ιδιαίτερα των νέων.



Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
Προγραμμάτων Άθληση για Όλους που αποτελούν το προνομοιακό χώρο σύνδεσης και
συνέχειας των άλλων δύο πυλώνων ανάπτυξης του αθλητισμού, τη σχολική φυσική αγωγή
και τον αγωνιστικό αθλητισμό .



Η ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού για όλες τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα.



Ο προγραμματισμός και η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, αθλητικών αγώνων,
προγραμμάτων γνωριμίας με αθλήματα και η συμμετοχή σε ανάλογες εκδηλώσεις μαζικού
αθλητισμού που οργανώνουν ανάλογοι φορείς.



Η συνεργασία με τα Σχολεία και τους Αθλητικούς Φορείς του Δήμου με στόχο την ενίσχυση
και τη διερεύνηση του πεδίου των πρωτοβουλιών και των παρεμβάσεών τους για την
ανάπτυξη του αθλητισμού .



Η λειτουργία τμημάτων –ακαδημιών αθλημάτων, τα οποία θα ιδρύονται με αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

Η συμμετοχή των μελών στην Επιτροπή Αθλητισμού είναι άμισθη και η θητεία της
Επιτροπής θα ακολουθήσει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει τη
συγκρότηση της Επιτροπής Αθλητισμού και τον ορισμό των μελών αυτής.
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Ακολούθως το λόγο ζήτησε ο κ. Δήμαρχος που πρότεινε ως Πρόεδρο της επιτροπής τον
εκάστοτε αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης και ως μέλη
αυτής τους : 1) Τον δημοτικό σύμβουλο κ. Αποστόλου Ιωάννη 2) Τον κ. Ορκόπουλο
Αθανάσιο 3) Τον κ. Καντά Ιωάννη 4) Τον κ.Πολατσίδη Χρήστο , 5) Τον κ. Διαλεχτό
Γεώργιο, 6) Καφρίτσα Χρήστο, 7) Μπιακή Νικόλαο, 8) Κακοτρίχη Κων/νο, 9) Σανιδά
Χάρη, 10) Τσώκο Διονύσιο, 11) Ζήκα Ηρακλή και 12) Τον κ. Αναστασίου Βασίλειο
υπάλληλο του Τμήματος του

Αυτοτελούς

Τμήματος

Πολιτισμού, Αθλητισμού και

Τουρισμού του Δήμου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τους επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας να
ορίσουν μέλη στην Επιτροπή.
Ο κ. Τόλιας πρότεινε ως μέλη της επιτροπής τον δημοτικό σύμβουλο κ Τζουβάρα Νικόλαο
καθώς επίσης και τους δημότες κ.κΚαρβούνη Σωτήριο και Καντά Χρύσα.
Ο κ. Κοτσικώνας πρότεινε ως μέλη της Επιτροπής την δημοτικό σύμβουλο κ. Τσιφή
Δημήτριο και τον δημότη Βλάχο Ιωάννη
Ο κ. Καραμάνης πρότεινε ως μέλος της επιτροπής τον δημοτικό σύμβουλο κ. Κατή
Χαράλαμπο και τους δημότες κ.κ. Δαυλίτη Δημήτριο και Αναστασίου Χάρη .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:


το υπ αριθμ 11536/19-6-2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτισμού ,
Αθλητισμού και Τουρισμού του Δήμου , που είχε αποσταλεί εντύπως και
ηλεκτρονικά στα email όλων των δημοτικών συμβούλων



Την από 14-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
(ΦΕΚ Α΄64).



Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/25.02.2020 τεύχος A’):
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού».



την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) « Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του

κορωνοϊού

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020)


την με αριθμ. Πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών, και την με αριθμ. Πρωτ 20930/31-3-2020, 40/2020
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) .
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τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκαν με το
άρθρο 72 και 74 του Ν. 4555/2018 και την παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010
όπως ισχύει








Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.
Τις προτάσεις που κατατέθηκαν σχετικά με τον ορισμό των μελών
Tις υπ’ αριθμ. 1/37698/03.04.2018
και 2/46974/2-5-2018 εγκυκλίους
Οικονομίας & Ανάπτυξης
Το άρθρο 285 του Ν.3463/06 (ΔΚΚ)

Υπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συγκροτεί την Επιτροπή Αθλητισμού του Δήμου Λεβαδέων , αποτελούμενη από τους
παρακάτω :

1. Τον εκάστοτε αντιδήμαρχο του Δήμου σε θέματα Πολιτισμού , Αθλητισμού και
Τουριστικής Ανάπτυξης – Πρόεδρος
2. Αποστόλου Ιωάννη, δημοτικό σύμβουλο – μέλος
3. Ορκόπουλο Αθανάσιο, δημότη – μέλος
4. Καντά Ιωάννη, δημότη – μέλος
5. Πολατσίδη Χρήστο , δημότη – μέλος
6. Διαλεκτό Γεώργιο , δημότη – μέλος
7. Καφρίτσα Χρήστο , δημότη - μέλος
8. Μπιακή Νικόλαο, δημότη – μέλος
9.

Κακοτρίχη Κων/νο , δημότη – μέλος

10. Σανιδά Χάρη , δημότη– μέλος
11. Τσώκο Διονύσιο , δημότισσα - μέλος
12. Ζήκα Ηρακλή, δημότη - μέλος
13. Τσιφή Δημήτριο, δημοτικό σύμβουλο – μέλος
14. Βλάχο Ιωάννη , δημότη - μέλος
15. Κατή Χαράλαμπο, δημοτικό σύμβουλο – μέλος
16. Δαυλίτη Δημήτριιο δημότη – μέλος
17. Αναστασίου Χάρη , δημότη– μέλος
18. Τζουβάρα Νικόλαο, δημοτικό σύμβουλο – μέλος
19. Καρβούνη Σωτήριο δημότη, - μέλος
20. Καντά Χρύσα δημότισσα - μέλος
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21. Αναστασίου Βασίλειο υπάλληλο του Τμήματος του
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού του Δήμου

Αυτοτελούς

Τμήματος

Η θητεία της Επιτροπής ακολουθεί τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου.
Η απόφαση πήρε τον αριθμό 127/2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μητάς Αλέξανδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Καλογρηάς Αθανάσιος

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Δήμου Ιωάννης

Λιβαδειά αυθημερόν

Αποστόλου Ιωάννης

Ο Δήμαρχος Λεβαδέων

Σάκκος Μάριος
Νταντούμη Ιωάννα
Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)

ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

Μερτζάνης Κων/νος
Γιαννακόπουλος Βρασίδας
Σαγιάννης Μιχαήλ
Τόλιας Δημήτριος
Πούλου Γιώτα
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Καπλάνης Κων/νος
Τζουβάρας Νικόλαος
Καράλης Χρήστος
Φορτώσης Αθανάσιος
Παπαϊωάννου Λουκάς
Κοτσικώνας Επαμεινώνδας
Αρκουμάνης Πέτρος
Τσιφής Δημήτριος
Αλεξίου Λουκάς
Καραμάνης Δημήτριος
Χέβα Αθανασία(Νάνσυ)
Τουμαράς Βασίλειος
Κατής Χαράλαμπος
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