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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2020-13εο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ
ΚΔΚΛΔΙΜΔΝΧΝ ΣΧΝ ΘΤΡΧΝ
Αξηζκόο απόθαζεο 128

ΘΔΜΑ: ςγκπόηηζη Δπιηποπήρ Πολιηιζμού.
ηε Ληβαδεηά ζήκεξα ηελ 15ε Ινπιίνπ 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 18:00 κ.κ ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ – «Παιαηό Γεκαξρείν» -Πι. Δζληθήο Αληηζηάζεσο 1 , ζπλήιζε
ζε ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Λεβαδέσλ , η οποία λόγω ηων
καηεπειγόνηων μέηπων πος έσοςν ληθθεί για ηην αποθςγή ηηρ διάδοζηρ ηος
κοπωνοϊού COVID-19 ππαγμαηοποιήθηκε

ΚΔΚΛΔΗΜΔΝΩΝ ΣΩΝ ΘΤΡΩΝ θαη

΄εθαξκνγή : α) ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο από 11/3/2020 Πξάμεο
Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55/Α/11-3-2020) «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο
ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνπ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο
πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ», β) ηεο κε αξηζκ. πξση. 18318/13-03-2020 (ΑΓΑ:
9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ «ύγθιεζε ζπιινγηθώλ
νξγάλσλ ησλ δήκσλ ησλ πεξηθεξεηώλ θαη ησλ επνπηεπόκελσλ λνκηθώλ ηνπο
πξνζώπσλ, θαηά ην δηάζηεκα ιήςεο ησλ κέηξσλ απνθπγήο θαη δηάδνζεο ηνπ
θνξσλντνπ COVID-19» θαη γ) ηεο παξ.1 ηεο ππ αξηζκ. 40/31-03-2020 (ΑΓΑ:
6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ)

εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ «Δλεκέξσζε γηα ηελ

εθαξκνγή ηνπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ αληηκεηώπηζεο ηνπ θνξσλντνπ COVID 19,
αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δήκσλ»
163/29-5-2020 (ΑΓΑ: Φ3ΥΝ46ΜΣΛ6-ΑΦ7)

δ) ηεο παξ. 4 ηεο ππ αξηζκ.

εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ «

Δλεκέξσζε αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ
ησλ Γήκσλ» όπνπ

α) δηα δώζεο ζύγθιηζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, εθαξκνγή

έρνπλ νη εθδνζείζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 12 ηεο θνηλήο
ππνπξγηθήο απόθαζεο αξηζ. Γ1α/ ΓΠ. νηθ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) θαη ε παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ14 ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο αξηζ. Γ1α/Γ.Π.νηθ. 32009/23-05-2020 (Β’
1988) , ελώ θαη νη ζπλεδξηάζεηο εμαθνινπζνύλ λα πξαγκαηνπνηνύληαη θεθιεηζκέλσλ
ησλ ζπξώλ

θαη ύζηεξα από ηελ από 13355/10-07-2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ

1

Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνύινπ θ. Μεηά Αιέμαλδξνπ,

ε νπνία

επηδόζεθε

ειεθηξνληθά

ζε θάζε ύκβνπιν θαη ζηνλ θ. Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ

άξζξνπ 74

ηνπ Ν.4555/2019

<< Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο

Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο – Βειηίσζε ηεο
νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξόγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»] >>, (αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010) .
Γηαπηζηώζεθε θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, επεηδή ζε
ζύλνιν 33 ζπκβνύισλ ήηαλ παξόληεο 25 ζύκβνπινη δειαδή:

ΠΑΡΟΝΣΔ
1.
2.

ΑΠΟΝΣΔ

Καινγξεάο Αζαλάζηνο

1.Σζεζκεηδήο Δκκαλνπήι

Μεηάο

2.Κππξαίνο Υξήζηνο

Αιέμαλδξνο

3.

Γήκνπ Ισάλλεο

3.Γαιαλόο Κσλζηαληίλνο

4.

Απνζηόινπ Ισάλλεο

4.Μπξάιηνο Νηθόιανο

5.

άθθνο Μάξηνο

5.Γεξνληθνινύ Λακπξηλή

6.

Νηαληνύκε Ισάλλα

7.
8.

Καξάβα Υξπζνβαιάληνπ Βαζηιηθή (Βάιηα)
7
Μεξηδάλεο Κσλ/λνο

6.Μπαξκπέξεο Νηθόιανο
7
7.Πιηαθνζηάκνο Κσλζηαληίλνο

9.

Γηαλλαθόπνπινο Βξαζίδαο

8.ππξόπνπινο Γεκνζζέλεο

10. αγηάλλεο Μηραήι
11. Πνύινπ Γηώηα (απνύζα ζηα 8ν -10ν Θ.Η.Γ.-απνρώξεζε ζην

15ν Θ.Η.Γ.)
12. Σόιηαο Γεκήηξηνο
13.

Καπιάλεο Κσλ/λνο

14. Σδνπβάξαο Νηθόιανο
15. Φνξηώζεο

Αζαλάζηνο(απώλ ζηα 8ν -10ν Θ.Η.Γ)

16. Καξάιεο
ζην 15ν Υξήζηνο
17.

Παπατσάλλνπ Λνπθάο

18. Κνηζηθώλαο Δπακεηλώλδαο
19. Αξθνπκάλεο Πέηξνο
20. Σζηθήο Γεκήηξηνο

μμεγθγγγεεααααααααααπνρώξεζε
απνρώξεζε απνρώξεζε
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21. Αιεμίνπ Λνπθάο
22. Καξακάλεο Γεκήηξηνο
23. Υέβα Αζαλαζία(Νάλζπ)
24. Σνπκαξάο Βαζίιεηνο
25. Καηήο Υαξάιακπνο

ηελ ζπλεδξίαζε ήηαλ παξώλ ν πξνζθιεζείο Γήκαξρνο θ. Σαγθαιέγθαο Ισάλλεο.
ηελ ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ θαη ε ππάιιεινο ηνπ
ηκήκαηνο Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ Καζζάξα Γεσξγία.
Δηζεγνύκελνο ην 12Ο ζέκα ηεο ππ αξηζκ. 13355/10-07-2020 πξόζθιεζεο (13ν ζηνλ
Πίλαθα Θεκάησλ πλεδξίαζεο),ν Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ ην ππ αξηζκ.11534/19-6-2020/ έγγξαθν ηνπ Απηνηεινύο Σκήκαηνο Πνιηηηζκνύ,
Αζιεηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ ηνπ Γήκνπ ζην νπνίν αλαθέξνληαη:
Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.07.2018):
1. Τν δεκνηηθό ζπκβνύιην κπνξεί, θαηόπηλ εηζήγεζεο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ, λα ζπγθξνηεί
επηηξνπέο γηα ηελ επεμεξγαζία θαη εηζήγεζε ελώπηνλ ηνπ ζεκάησλ ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπ .
2. Σηηο επηηξνπέο πξνεδξεύεη δεκνηηθόο ζύκβνπινο πνπ νξίδεηαη κε ηελ απόθαζε ηεο
ζπγθξόηεζεο . Σε απηέο κεηέρνπλ ζύκβνπινη πνπ πξνηείλνληαη από όιεο ηηο δεκνηηθέο
παξαηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ππάιιεινη ηεο αξκόδηαο δηεύζπλζεο ηνπ Δήκνπ,
θαζώο θαη ηδηώηεο εκπεηξνγλώκνλεο ζηα ζέκαηα ηεο επηηξνπήο θαη εθπξόζσπνη θνηλσληθώλ
θνξέσλ ηεο πεξηνρήο.
3. Με απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη κε ηε πιεηνςεθία ησλ δύν
ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ, είλαη δπλαηή ε θαηαβνιή εμόδσλ θίλεζεο θαη
εκεξήζηαο απνδεκίσζεο, ζε ηδηώηεο κέιε επηηξνπώλ, πνπ ζπγθξνηνύληαη από ην δεκνηηθό
ζπκβνύιην, γηα κεηαθηλήζεηο ζην εζσηεξηθό ή ζην εμσηεξηθό, νη νπνίεο γίλνληαη γηα εθηέιεζε
ππεξεζίαο ζρεηηθήο κε ην έξγν ηνπο. Τν ύςνο ηεο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο θαη ηα έμνδα
θίλεζεο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ζην εζσηεξηθό θαζνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Τν ύςνο ηεο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο θαη ηα έμνδα θίλεζεο ζην εμσηεξηθό θαζνξίδνληαη
ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
4 Θέκαηα πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, ύζηεξα από πξόηαζε ηνπ Δεκάξρνπ
ή ηνπ ελόο πέκπηνπ (1/5) ησλ κειώλ ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, κπνξνύλ λα
παξαπεκθζνύλ ζε επηηξνπή κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία
θαζνξίδεηαη θαη πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο κειέηεο ή εηζεγήζεσο .Θέκαηα πνπ
εηζάγεη πξνο ζπδήηεζε ε νηθνλνκηθή επηηξνπή ή ε επηηξνπή πνηόηεηαο δσήο,
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παξαπέκπνληαη ζε επηηξνπή κόλν αλ ηε ζρεηηθή απόθαζε ιάβεη ε απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ
ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ Δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
Πιελ ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ, ν πξόεδξνο δύλαηαη λα παξαπέκπεη ζε επηηξνπή
νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα θαη πξηλ από ηελ εγγξαθή ηνπ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
Γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκό θαη ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πνπ
αθνξνύλ ζε δξάζεηο θαη πνιηηηθέο ζηνλ ηνκέα ηνπ Πνιηηηζκνύ, πξνηείλεηαη ε ζπγθξόηεζε
Επηηξνπήο Πνιηηηζκνύ έξγν ηεο νπνίαο ζα είλαη ε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε πάζεο κνξθήο
πλεπκαηηθήο, θαιιηηερληθήο ελ γέλεη πνιηηηζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηε πεξηνρή ηνπ Δήκνπ γηα
ηε θαιιηέξγεηα θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ πλεπκαηηθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ
θαη ελδεηθηηθά σο αθνινύζσο :
 Η δηνξγάλσζε δηαιέμεσλ, ζπδεηήζεσλ, ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξίσλ, ζπλαπιηώλ θαη
πνιηηηζηηθώλ θεζηηβάι.
 Ο ζπληνληζκόο δξάζεσλ ησλ πνιηηηζηηθώλ θνξέσλ ηνπ Δήκνπ.
 Η νξγάλσζε από θνηλνύ κε ηνπηθνύο θνξείο πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ κε ζθνπό ηε
δηάζσζε θαη δηάδνζε ηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.
 Η ζέζπηζε βξαβείσλ, ρνξεγηώλ θαη άιισλ κέζσλ γηα ηελ ελζάξξπλζε θαη αλάπηπμε
ησλ ηερλώλ.
 Η αλάπηπμε θαη ελίζρπζε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πξνβνιή θαη δηάδνζε όισλ ησλ
κνξθώλ ηέρλεο, (ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο, ρνξόο, κνπζηθή, θσηνγξαθία, γιππηηθή,
δσγξαθηθή, θ.α.)
 Η

δεκηνπξγία, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία πνιηηηζηηθώλ θαη πλεπκαηηθώλ θέληξσλ,

δεκνηηθώλ κνπζείσλ, πηλαθνζεθώλ, θηλεκαηνγξάθσλ θαη ζεάηξσλ, θηιαξκνληθώλ,
θαη άιισλ θέληξσλ δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο παηδηώλ θαη θαιιηηερληθώλ
εξγαζηεξίσλ.
 Η αλάπηπμε ηνπ κνπζηθνθαιιηηερληθνύ αηζζήκαηνο. Δηάδνζε ειιεληθήο κνπζηθήο ζε
όιεο ηηο κνξθέο ηεο, αιιά θαη ηεο κνπζηθήο σο θνηλή γιώζζαο επηθνηλσλίαο ησλ
ιαώλ.
 Η πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ Δήκνπ θαη πξνώζεζεο
ηνπ πνιηηηζηηθνύ ηνπξηζκνύ.
 Η έξεπλα θαη αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθώλ πνιηηηζηηθώλ πεγώλ.
 Πξνώζεζε πνιηηηζηηθώλ αληαιιαγώλ ζε εζληθό, επξσπατθό θαη δηεζλέο επίπεδν.
 Η ζηήξημε ηεο θπθινθνξίαο ησλ θαιιηηερλώλ θαη ησλ πνιηηηζηηθώλ έξγσλ θαη
πξντόλησλ, ησλ λέσλ ηάζεσλ θαη θαιιηηερληθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ θηλεκάησλ κε ηε
ζπλεξγαζία, ζπκπαξαγσγή , ηηο αληαιιαγέο ζε εζληθό θαη δηαθξαηηθό επίπεδν .
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 Η πξνβνιή θαη ηε δηαθήκηζε όισλ ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ κε εθδόζεηο θάζε κνξθήο,
κε ηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ ΜΜΕ .
Η ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ζηελ Επηηξνπή Πνιηηηζκνύ είλαη άκηζζε θαη ε ζεηεία ηεο
Επηηξνπήο ζα αθνινπζήζεη ηε δηάξθεηα ηεο δεκνηηθήο πεξηόδνπ.
Λακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ θαιείηαη ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην λα απνθαζίζεη ηε
ζπγθξόηεζε ηεο Επηηξνπήο Πνιηηηζκνύ θαη ηνλ νξηζκό ησλ κειώλ απηήο.
Αθνινύζσο ην ιόγν δήηεζε ν θ. Γήκαξρνο πνπ πξόηεηλε σο Πξόεδξν ηεο επηηξνπήο ηνλ
εθάζηνηε αληηδήκαξρν Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη σο κέιε
απηήο :1) Σελ δεκνηηθή ζύκβνπιν ηεο πιεηνςεθίαο θα Καξάβα Βάιηα , 2) Σελ θα Γεξνύιηα
Αξγπξώ, 3) Σελ θα Παλαγησηνπνύινπ Ηξώ, 4) Σελ θα Γνύπηνπ Καιιηόπε, 5) Σελ θα
Αζαλαζνπνύινπ Δηξήλε, 6) Σελ θα θαιίγθνπ Δηξήλε, 7) Σελ θα Διεπζεξηάδνπ Φνίβε , 8)
Σελ θα.Παλαγηώηνπ Φαλή, 9) Σελ θα Σδεξεκνπνύινπ Αζπαζία, 10) Σνλ θ. Λάκπξνπ
Γεκήηξην 11) Σνλ θ. Υνπηδνύκε Πέηξν 12) Σνλ θ. Λεβέληε Γεκήηξην ππάιιειν ηνπ
Σκήκαηνο ηνπ

Απηνηεινύο Σκήκαηνο Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ ηνπ Γήκνπ.

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο δήηεζε από ηνπο επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ηεο κεηνςεθίαο λα
νξίζνπλ κέιε ζηελ Δπηηξνπή.
Ο θ. Σόιηαο πξόηεηλε σο κέιε ηεο επηηξνπήο ηνλ δεκνηηθό ζύκβνπιν θ Καπιάλε Κσλ/λν
θαζώο επίζεο θαη ηνπο δεκόηεο θ.θ Ρνπκπηέ Αγγειηθή θαη Μεξκήγθε ηαύξν .
Ο θ. Κνηζηθώλαο πξόηεηλε σο κέιε ηεο Δπηηξνπήο ηελ δεκνηηθό ζύκβνπιν θα Γεξνληθνινύ
Λακπξηλή θαη ηνπο δεκόηεο Καξθάλα Αιέμαλδξν θαη Νηθήηα Καιιηόπε.
Ο θ. Καξακάλεο πξόηεηλε σο κέινο ηεο επηηξνπήο ηελ δεκνηηθή ζύκβνπιν θα. Υέβα
Αζαλαζία θαη ηελ δεκόηηζζα Πεηνύζε Γεσξγία .

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην κεηά δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ:


ην ππ αξηζκ 11534/19-6-2020 έγγξαθν ηνπ Απηνηεινύο Σκήκαηνο Πνιηηηζκνύ ,
Αζιεηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ ηνπ Γήκνπ , πνπ είρε απνζηαιεί εληύπσο θαη
ειεθηξνληθά ζηα email όισλ ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ



Σελ από 14-3-2020 Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΠΝΠ) «Καηεπείγνληα κέηξα
αληηκεηώπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19
(ΦΔΚ Α΄64).



Σελ Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 42/25.02.2020 ηεύρνο A’):
«Καηεπείγνληα κέηξα απνθπγήο θαη πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζεο θνξσλντνύ».
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ηελ από 11-3-2020 Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (Π.Ν.Π) « Καηεπείγνληα
κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ

θνξσλντνύ

COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ» (ΦΔΚ 55/η.Α/11-3-2020)


ηελ κε αξηζκ. Πξση 18318/13-3-2020 (ΑΓΑ:9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) εγθύθιην ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, θαη ηελ κε αξηζκ. Πξση 20930/31-3-2020, 40/2020
Δγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ (ΑΓΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ) .



ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65,67,238 ηνπ Ν.3852/10, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην
άξζξν 72 θαη 74 ηνπ Ν. 4555/2018 θαη ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ λ. 3852/2010
όπσο ηζρύεη








Σελ κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ ζπδήηεζε ζύκθσλα κε ηα πξαθηηθά.
Σηο πξνηάζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ κειώλ
Tηο ππ’ αξηζκ. 1/37698/03.04.2018
θαη 2/46974/2-5-2018 εγθπθιίνπο
Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο
Σν άξζξν 285 ηνπ Ν.3463/06 (ΓΚΚ)

Τπ.

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
ςγκποηεί ηελ Δπηηξνπή Πνιηηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Λεβαδέσλ , απνηεινύκελε από ηνπο
παξαθάησ :

1. Σνλ εθάζηνηε αληηδήκαξρν ηνπ Γήκνπ ζε ζέκαηα Πνιηηηζκνύ , Αζιεηηζκνύ θαη
Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο - Πξόεδξν
2. Καξάβα Βάιηα δεκνηηθή ζύκβνπιν – κέινο
3.

Γεξνύιηα Αξγπξώ, δεκόηηζζα – κέινο

4.

Παλαγησηνπνύινπ Ηξώ,δεκόηηζζα – κέινο

5.

Γνύπηνπ Καιιηόπε , δεκόηηζζα – κέινο

6. Αζαλαζνπνύινπ Δηξήλε , δεκόηηζζα – κέινο
7. θαιίγθνπ Δηξήλε , δεκόηηζζα - κέινο
8.

Διεπζεξηάδνπ Φνίβε, δεκόηηζζα – κέινο

9.

Παλαγηώηνπ Φαλή , δεκόηηζζα– κέινο

10. Σδεξεκνπνύινπ Αζπαζία , δεκόηηζζα – κέινο
11. Λάκπξνπ Γεκήηξην , δεκόηηζζα - κέινο
12. Υνπηδνύκε Πέηξν , δεκόηηζζα – κέινο
13. Καπιάλε Κσλ/λν δεκνηηθό ζύκβνπιν – κέινο
14. Ρνπκπηέ Αγγειηθή, δεκόηηζζα – κέινο
15. Μεξκήγθε ηαύξν , δεκόηε - κέινο
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16. Γεξνληθνινύ Λακπξηλή, δεκνηηθό ζύκβνπιν – κέινο
17. Καξθάλα Αιέμαλδξν δεκόηε – κέινο
18. Νηθήηα Καιιηόπε , δεκόηηζζα – κέινο
19. Υέβα Αζαλαζία δεκνηηθή ζύκβνπιν – κέινο
20. Πεηνύζε Γεσξγία δεκόηηζζα, - κέινο
21. Λεβέληε Γεκήηξην ππάιιειν ηνπ Απηνηεινύο Σκήκαηνο Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ
θαη Σνπξηζκνύ ηνπ Γήκνπ
Η ζεηεία ηεο Δπηηξνπήο αθνινπζεί ηε δηάξθεηα ηεο δεκνηηθήο πεξηόδνπ.
Ζ απόθαζη πήπε ηον απιθμό 128/2020

Ο Ππόεδπορ ηος Γ..
Μηηάρ Αλέξανδπορ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Καινγξεάο Αζαλάζηνο

ΠΙΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ

Γήκνπ Ισάλλεο

Ληβαδεηά απζεκεξόλ

Απνζηόινπ Ισάλλεο

Ο Γήκαξρνο Λεβαδέσλ

άθθνο Μάξηνο
Νηαληνύκε Ισάλλα
Καξάβα Υξπζνβαιάληνπ Βαζηιηθή (Βάιηα)

ΙΧΑΝΝΗ .Γ. ΣΑΓΚΑΛΔΓΚΑ

Μεξηδάλεο Κσλ/λνο
Γηαλλαθόπνπινο Βξαζίδαο
αγηάλλεο Μηραήι
Σόιηαο Γεκήηξηνο
Πνύινπ Γηώηα
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Καπιάλεο Κσλ/λνο
Σδνπβάξαο Νηθόιανο
Καξάιεο Υξήζηνο
Φνξηώζεο Αζαλάζηνο
Παπατσάλλνπ Λνπθάο
Κνηζηθώλαο Δπακεηλώλδαο
Αξθνπκάλεο Πέηξνο
Σζηθήο Γεκήηξηνο
Αιεμίνπ Λνπθάο
Καξακάλεο Γεκήηξηνο
Υέβα Αζαλαζία(Νάλζπ)
Σνπκαξάο Βαζίιεηνο
Καηήο Υαξάιακπνο
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