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ΘΕΜΑ: “Σσγθρόηεζε Επηηροπής γηα ηελ δηοργάλωζε εθδειώζεωλ, γηα ηολ εορηαζκό ηωλ 100 

τρόλωλ Απειεσζέρωζες ηες πόιες Πρέβεδας.”. 

 

 ηα πιαίζηα ηνπ ενξηαζκνύ ησλ 100 ρξόλσλ από ηελ απειεπζέξσζε ηεο Πξέβεδαο 

(21.10.1912 – 21.10.2012) πξνηείλεηαη ε ζύζηαζε επηηξνπήο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί ν 

θύθινο εθδειώζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2012. Η ζεηεία 

ηεο επηηξνπήο ζα είλαη όζε θαη ε δηάξθεηα ησλ εθδειώζεσλ ενξηαζκνύ θαη θύξην κέιεκά ηεο ζα 

απνηειεί ε γλσκνδόηεζε θαη ε πινπνίεζε κηαο ζεηξάο εθδειώζεσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Ο 

ξόινο ηεο ζα είλαη εηζεγεηηθόο πξνο ην Δεκνηηθό πκβνύιην, ην νπνίν είλαη θαη ην αξκόδην όξγαλν, 

ην νπνίν ζα εγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ησλ δξάζεσλ πνπ ζα πξνηαζνύλ. Η ζύλζεζε ηεο επηηξνπήο 

πξνηείλεηαη λα είλαη 15κειήο. 

Κάζε παξάηαμε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζα ζπκκεηέρεη κε έλαλ εθπξόζσπν(5), ελώ ν πξόεδξνο 

ζα είλαη από ηελ πιεηνςεθία (1)
1 

Πξνηείλνληαη όπσο ζπκκεηέρνπλ θαη νη θάησζη: 

Έλαο (1) εθπξόζσπνο από ηελ Πξσηνβάζκηα Δηέπζπλζε Εθπαίδεπζεο 

Έλαο (1) εθπξόζσπνο από ηελ Δεπηεξνβάζκηα Δηέπζπλζε Εθπαίδεπζεο 

Έλαο (1) εθπξόζσπνο από ηελ Πεξηθεξεηαθή Δηνίθεζε Πξέβεδαο 

Έλαο (1) εθπξόζσπνο από ην Ληκεληθό Σακείν Πξέβεδαο 

Έλαο (1) εθπξόζσπνο από ηνλ Πνιηηηζηηθό ύιινγν Πξέβεδαο 

Έλαο (1) εθπξόζσπνο από ην ίδξπκα “Αθηία - Νηθόπνιηο” 

 

Οη ππόινηπεο 3 ζέζεηο πξνηείλεηαη λα δνζνύλ ζε 3 ζεκαληηθέο πξνζσπηθόηεηεο πνπ κε ην έξγν ηνπο 

έρνπλ αλαδείμεη ηελ πνιηηηζηηθή ηαπηόηεηα ηεο πόιεο καο.
2
 

Σέινο, νη ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο ζα είλαη αλνηθηέο θαη κπνξνύλ όινη όζνη ζέινπλ αλ 

παξεκβαίλνπλ θαη λα εθθξάδνπλ ηηο απόςεηο ηνπο.  

 

Μεηά ηηκήο, 

  

Κνζκάο Κνξσλαίνο 

Αληηδήκαξρνο Πνιηηηζκνύ & Πεξηβάιινληνο Δήκνπ Πξέβεδαο 

                                                 
1
    ηε ζσλεδρίαζε έγηλε προθορηθή ηροποιογία από ηολ αληηδήκαρτο ποιηηηζκού θαη πιεροθορεζήθακε πως 

πρόεδρος ηες επηηροπής ζα είλαη ο Γήκαρτος. 
2
  ηε ζσλεδρίαζε έγηλε προθορηθή ηροποιογία από ηολ αληηδήκαρτο ποιηηηζκού θαη πιεροθορεζήθακε πως 

πρόθεηηαη γηα ηοσς θ.θ. Λοσθά, Κούρηε θαη Ασδίθο. 

 


