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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Παιανία, 21 Οκτωβρίου 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 332 / 2020
Θέμα:
«Σύσταση Ειδικής Ομάδας Εργασίας συμβουλευτικού –
γνωμοδοτικού χαρακτήρα με τη διακριτική ονομασία ‘‘Παιανία, 200
χρόνια μετά την Επανάσταση’’».
Ο Δήμαρχος Παιανίας
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/Α/2010) και συγκεκριμένα την παρ. 1,
περιπτ. θ’..
3. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης» (ΦΕΚ
133/Α/2018).
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν επιβαρύνεται ο
προϋπολογισμός του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την σύσταση Ειδικής Ομάδας Εργασίας συμβουλευτικού – γνωμοδοτικού
χαρακτήρα με τη διακριτική ονομασία «Παιανία, 200 χρόνια μετά την
Επανάσταση», αποτελούμενη από τους:
 Κλειώ Ανδρέου, δημότη Παιανίας, Δημοτική Σύμβουλο Δήμου
Παιανίας, Εκπαιδευτικό
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 Ελευθέριο Βεκρή, δημότη Παιανίας, Σύμβουλο Α’ Ινστ. Εκπ/κης
Πολιτικής
 Γεώργιο Καμπά, δημότη Παιανίας (ΔΕ Γλυκών Νερών), Στρατηγό
ε.α., τέως Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ).
 Αθανάσιο Μιχαλόπουλο, δημότη Παιανίας, ειδικό σύμβουλο του
Δημάρχου Παιανίας σε θέματα Παιδείας, Διά βίου μάθησης και
πολιτισμού.
Προέδρος της επιτροπής είναι ο δήμαρχος Παιανίας. Αναπληρωτής
πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο κ. Καμπάς Γεώργιος, στρατηγός
ε.α..

Έργο της Επιτροπής είναι:
1. Η Επιστημονική συνεπικουρία του έργου του Δημάρχου σχετικά με
της επετειακές εθνικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την
Ελληνική Επανάσταση.
2. Η εκπόνηση και σύνταξη επιστημονικών μελετών που άπτονται σε
ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά θέματα της πόλης της
Παιανίας.
3. Η προετοιμασία του στρατηγικού σχεδίου επετειακών εορτασμών
της πόλης, εκπληρώνοντας του τέσσερις (4) άξονες του εθνικού
σχεδιασμού επετειακών εορτασμών.
4. Η επιμέλεια εκδόσεων, η συμμετοχή σε επιστημονικά fora ανά την
επικράτεια.
5. Η διασύνδεση των αξιών της επανάστασης με τη σύγχρονη κοινωνία
των πολιτών.
6. Να εισηγείται στο δήμαρχο, έχοντας συντάξει τις απαραίτητες
μελέτες, εκδηλώσεις, δράσεις, συνέδρια, ομιλίες, εορτές και
οποιαδήποτε μορφή εκδήλωσης με σκοπό την υλοποίηση των
εθνικών εορτασμών.
7. Να είναι ειδική εισηγήτρια επιτροπή στον Πολιτιστικό Αθλητικό
Οργανισμό Δήμου Παιανίας (Π.Α.Ο.ΔΗ.Π.) για τα θέματα που
άπτονται στις εκδηλώσεις του 2021.
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8. Να συνεργάζεται και να επικοινωνεί με τους τοπικούς φορείς και τα
σωματεία της πόλης και να γνωμοδοτούν – συνεπικουρούν τα
σχετικά με το 2021 πλάνα δράσεων.
9. Να συντάσσει και να εκπονεί μνημόνια συνεργασίας με τους
δημόσιους, ιδιωτικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς, όπως ο
Δήμαρχος υποδεικνύει.
Η παραπάνω ομάδα εργασίας θα εκτελεί το έργο της εθελοντικά,
χωρίς οι ορισθέντες να δικαιούνται αμοιβής ή αποζημίωσης για την
άσκηση των καθηκόντων αυτών.
Θα συνεδριάζουν στο Δημοτικό κατάστημα και στην αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.
Για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της επιτροπής είναι δυνατόν να
ζητούν τη συνδρομή των αιρετών προσώπων, των υπηρεσιών του
Δήμου, των νομικών προσώπων, ή να έχουν τη δυνατότητα να
αποφασίζουν την κατανομή του έργου μεταξύ των μελών.
Οι εισηγήσεις/προτάσεις της επιτροπής θα κατατίθενται αποκλειστικά
γραπτώς στο πρωτόκολλο του Δήμου, απευθυνόμενες στο Δήμαρχο και
στα αρμόδια όργανα.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ισίδωρος Στ. Μάδης

