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ΠΡΑΚΤΙΚΟ με αριθμ. 245 / 2019 

 

ΘΕΜΑ : Ορισμός αρμοδιοτήτων μελών Δ.Σ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καλλιάφας Αναστάσιος  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τσάκα–Αποστολοπούλου 

Ειρήνη 

ΤΑ ΜΕΛΗ : Τσιώτα-Μάρκου Μαρία, Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης, Σταυρούλιας 

Αλέξιος, Παπαδόπουλος Στέφανος, Αβραμίδης Σάββας, Βαθιώτης Γεώργιος, 

Μακρυδήμα Μαρία 

Αναπληρωματικά: Τσερούλα Αικατερίνη, Κυρίτσης Ηλίας, Αρσενοπούλου-Κιαγιά 

Παρασκευή, Τσίνας Γεώργιος, Αμαξοπούλου Ζωή,, Καλαντώνης Ιωάννης, Πήττα 

Ευγενία, Καραπέτρος Απόστολος, Λεϊμονής Ανδρέας 

Εκ των οποίων παρόντες (8), 

απόντες (1), οι εξής: Σταυρούλιας Αλέξιος 

και οι οποίοι κλήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 1900/15-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπ’ όψη του Σώματος το υπ’ αρ. δύο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης και εισηγήθηκε 

Κατόπιν  του ορισμού του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με την 304/2019 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου και της συγκρότησής του σε Σώμα και λαμβάνοντας υπ΄ όψιν 

τον όγκο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και την συνεχή προσπάθεια για την 

αρτιότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία μας, κρίνεται απαραίτητο να 

επιμεριστούν ιδιαίτερα καθήκοντα σε Διοικητικούς Συμβούλους που υπό την εποπτεία 

του Προέδρου ο οποίος είναι και ο διατάκτης δαπανών, θα επιμελούνται τα διάφορα 

θέματα και θα ενημερώνουν το Σώμα για την πορεία και εξέλιξη τους. 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων σε μέλη του Δ.Σ. 

ως ακολούθως: 

• Ευθύνη λειτουργίας – Συντονισμός Δημοτικού Ανοιχτού Ελεύθερου Πανεπιστημίου 

στην κ. Τσιώτα – Μάρκου  Μαρία 

• Ευθύνη λειτουργίας – Συντονισμός Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην κ. Τσάκα -  

Αποστολοπούλου Ειρήνη  

• Ευθύνη λειτουργίας – Συντονισμός και διαρκής ανάπτυξη των δημιουργικών 

εργαστηρίων (πλην φιλαρμονικής και θεατρικών) από κοινού στην κ. Τσιώτα - 

Μάρκου Μαρία και τον κ. Παναγιωτόπουλο Παναγιώτη  

• Διαχείριση και καλή Λειτουργία των κτιριακών υποδομών ευθύνης μας και 

εξουσιοδότηση για τυχόν παραχωρήσεις στην κ. Τσιώτα – Μάρκου  Μαρία 
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• Ευθύνη λειτουργίας – Συντονισμός και διαρκής ανάπτυξη των δημιουργικών 

εργαστηρίων φιλαρμονικής και θεάτρου καθώς επίσης Ευθύνη για θέματα 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων που αφορούν στη Νέα Γενιά, στον κ. Παπαδόπουλο 

Στέφανο 

• Ευθύνη παρακολούθησης και αντιμετώπισης θεμάτων προσωπικού στον κ. Αβραμίδη 

Σάββα. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν το 

προς συζήτηση θέμα, και την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Ομόφωνα, 

τον ορισμό αρμοδιοτήτων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π. ως 

ακολούθως: 

• Ευθύνη λειτουργίας – Συντονισμός Δημοτικού Ανοιχτού Ελεύθερου Πανεπιστημίου 

στην κ. Τσιώτα – Μάρκου  Μαρία 

• Ευθύνη λειτουργίας – Συντονισμός Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην κ. Τσάκα -  

Αποστολοπούλου Ειρήνη  

• Ευθύνη λειτουργίας – Συντονισμός και διαρκής ανάπτυξη των δημιουργικών 

εργαστηρίων (πλην φιλαρμονικής και θεατρικών) από κοινού στην κ. Τσιώτα - 

Μάρκου Μαρία και τον κ. Παναγιωτόπουλο Παναγιώτη  

• Διαχείριση και καλή Λειτουργία των κτιριακών υποδομών ευθύνης μας και 

εξουσιοδότηση για τυχόν παραχωρήσεις στην κ. Τσιώτα – Μάρκου  Μαρία 

• Ευθύνη λειτουργίας – Συντονισμός και διαρκής ανάπτυξη των δημιουργικών 

εργαστηρίων φιλαρμονικής και θεάτρου καθώς επίσης Ευθύνη για θέματα 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων που αφορούν στη Νέα Γενιά, στον κ. Παπαδόπουλο 

Στέφανο 

• Ευθύνη παρακολούθησης και αντιμετώπισης θεμάτων προσωπικού στον κ. Αβραμίδη 

Σάββα. 

 

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό  245/2019. 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΩΖ0ΟΕΠΝ-Ι6Ε
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