ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 15ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 202/2018
Στη Λευκάδα σήμερα στις 30 του μηνός Μαϊου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ.
Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 10359/25-5-18 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Χαλικιάς Ευάγγελος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Γαρύφαλλος Δημήτριος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντομίχης Ευάγγελος
4
Κούρτης Φίλιππος
4
Κακλαμάνη Αναστασία
5
Σέρβος Κων/νος
5
Τριλίβας Χρήστος
6
Πολίτης Σπυρίδων
6
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
7
Βλάχος Κων/νος
7
8
Κατηφόρης Χρήστος
8
9
Φίλιππας Γεώργιος
9
10
Θερμός Ευάγγελος
10
11
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
11
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
13
Γιαννιώτης Οδυσσέας
13
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
14
Καρφάκη Μαριάννα
14
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
15
Βικέντιος Νικόλαος
15
16
Σκληρός Παναγιώτης
16
17
Μήτσουρας Πέτρος
17
18
Αραβανής Βασίλειος
18
19
19
Ζουριδάκης Ευτύχιος
20
Σκληρός Φίλιππος
20
21
Καββαδάς Θωμάς
21
22
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
22
23
Γληγόρης Κων/νος
23
24
Γρηγόρη Ασπασία
24
25
Κατωπόδη Ευανθία
25
26
Αρβανίτης Σπυρίδων
26
27
Παπαδόπουλος Ανδρέας
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά
(27) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε πριν την έναρξη της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος και Σκληρός Παναγιώτης, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέματος της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος και Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορς, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7 θέματος της Η.Δ.
ου
Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία αποχώρησε πριν την συζήτηση του 12 θέματος της Η.Δ.
ο
ΘΕΜΑ 18 της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 15ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόφαση Δ.Σ. για: (α) έγκριση και καθορισμό αντιτίμου εισόδου (εισιτήριο) και (β) έγκριση δημιουργίας πωλητηρίου
στο Μουσείο «Άγγελος Σικελιανός».
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος
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Ο Αντιδήμαρχος, κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την αρχική εισήγηση,
η οποία έχει ως εξής:
«Θέτουμε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
1) το άρθρο 75, κεφ Ι, παρ. στ εδαφ. 5 και 6 καθώς τα άρθρα 155 και 157 του Δημοτικού Κώδικα (Ν.
3463/2006) ΦΕΚ 114/Α/ 2006)
2) Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Λευκάδας (ΦΕΚ 732/2012 και 1130/10-4-12 τ. β΄)
Από τον Οκτώβριο του 2017 άρχισε η λειτουργία του Μουσείου Άγγελος Σικελιανός, έργο που
υλοποιήθηκε με την ευγενή χορηγία της Εθνικής Τράπεζας και εκφράζει ένα διαχρονικό όραμα της
λευκαδίτικης κοινωνίας. Έτσι, το πατρικό του ποιητή μετατράπηκε σε ένα μουσείο με ψυχή που στόχος
του είναι να συμβάλλει στην πολιτιστική ανάπτυξη τόσο των κατοίκων του Δήμου όσο και σε όλη την
κοινωνία, μεταφέροντας το σικελιανικό όραμα από άκρη σε άκρη της γης.
Στην προσπάθειά μας για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του και την επίτευξη του στόχου του ως
ιδιαίτερου Μουσείου αφιερωμένου σε έναν ιδιαίτερο, παγκόσμιο Ποιητή, με απόφασή μας τοποθετήσαμε
δύο μόνιμους δημοτικούς υπαλλήλους και διαμορφώσαμε ωράριο λειτουργίας ( πρωϊ- απόγευμα,
Σάββατα και Κυριακές) ώστε να παρέχεται η δυνατότητα επίσκεψης σε κάθε ενδιαφερόμενο. Από την
ημέρα λειτουργίας του μέχρι σήμερα η επισκεψιμότητα του Μουσείου έχει ανέλθει σε σημαντικό αριθμό
(περίπου 2.500 επισκέπτες από στοιχεία που τηρούνται από τους υπαλλήλους του Μουσείου) με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον να εκφράζεται από σχολεία της περιοχής είτε σχολεία που πραγματοποιούν σχολικές
εκδρομές στο Νησί, ομάδες επισκεπτών (γκρουπ), αλλά και μεμονωμένων, ντόπιων και ξένων.
Ο μέχρι σήμερα αριθμός των επισκεπτών μας καθιστά περισσότερο υπεύθυνους και δημιουργεί σκέψεις
και προβληματισμό για την όσο το δυνατόν αρτιότερη οργάνωση και λειτουργία του. Σε αυτή την
κατεύθυνση και με γνώμονα την βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους
επισκέπτες κρίνουμε απαραίτητη αφενός την καθιέρωση αντιτίμου εισόδου (εισιτήριο) αφετέρου τη
δημιουργία πωλητηρίου .
Ένα αντίτιμο εισόδου στο Μουσείο θα αποτελέσει έσοδο που θα επαν-επενδυθεί για τη λειτουργία
του Μουσείου βελτιώνοντας τις συνθήκες λειτουργίας, επιτρέποντας σταδιακά την επέκταση του ωραρίου
και γενικότερα τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα συμβάλλει στην συντήρηση των εκθεμάτων
και του χώρου γενικά αλλά και στον εμπλουτισμό των συλλογών του Μουσείου.
Οι έρευνες κοινού σε μουσεία που καθιέρωσαν πρόσφατα εισιτήριο εισόδου δείχνουν ότι το εισιτήριο δεν
αποτελεί το μόνο παράγοντα που καθορίζει την επίσκεψη, δεδομένου ότι η πρόσβαση στο μουσείο
προσδιορίζεται από βαθύτερους κοινωνικούς και πολιτισμικούς όρους , συνεπώς η καθιέρωσή του δεν θα
λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους δυνητικούς επισκέπτες του Μουσείου. Επιπλέον, η δυνατότητα
επίσκεψης θα διασφαλισθεί μέσω διαφοροποίησης των τιμών εισιτηρίου και της θέσπισης απαλλαγών και
μειώσεων υπέρ ορισμένων πληθυσμιακών ομάδων ( που είτε η ιδιότητά τους σχετίζεται με την
εκπαίδευση, τα μουσεία ή την τέχνη , είτε ανήκουν σε κοινωνικά ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες και
κυρίως των παιδιών και των νέων) και με θέσπιση ημερών δωρεάν εισόδου για όλους κλπ.
Επίσης η δημιουργία και λειτουργία οργανωμένου πωλητηρίου εντός του Μουσείου θα συντελέσει ,
παράλληλα με την καθιέρωση εισιτηρίου, στην βελτίωση των υποδομών, των παρεχόμενων υπηρεσιών
και στην επιπλέον εξασφάλιση πόρων για το Μουσείο αλλά και στην προβολή του ως χώρο πολιτισμού
και ως εκ τούτου στην προβολή της περιοχής μας.
Τα έσοδα που θα δημιουργηθούν από την καθιέρωση εισιτηρίου και τη δημιουργία πωλητηρίου θα
προσδώσουν δυνατότητα για οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διαλέξεων και συνεδρίων,
δημοσιεύσεων και εκδόσεων , συμβάλλοντας στην προώθηση της εκπαίδευσης και της έρευνας,
προάγοντας την πολιτιστική ανάπτυξη του Νησιού.
Βάσει των παραπάνω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ:
α) την έγκριση αντιτίμου εισόδου (εισιτήριο) για το Μουσείο Άγγελος Σικελιανός
β) τον ορισμό του αντιτίμου ως εξής:
β. 1. κανονικό αντίτιμο εισόδου (εισιτήριο) : τρία (3,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των
φόρων
β. 2. μειωμένο αντίτιμο εισόδου (εισιτήριο) δύο (2,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των
φόρων, για τις κατηγορίες:
− Ομαδικές επισκέψεις (10 άτομα και άνω)
− Επισκέψεις από 15 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου.
− Πολίτες άνω των 65 ετών (με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας).
β. 3. μειωμένο αντίτιμο εισόδου (εισιτήριο) ένα (1,00) ευρώ για τις κατηγορίες:
− Φοιτητές και σπουδαστές με επίδειξη αντίστοιχης κάρτας : ένα (1,00) ευρώ.
− Μαθητές κατά την επίσκεψη σχολικών μονάδων : ένα (1,00) ευρώ.
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− Νέοι άνω των 16 ετών με επίδειξη αποδεικτικού εγγράφου (ταυτότητας, διαβατηρίου, κλπ) : ένα (1)
ευρώ.
− Συνοδοί γονείς σε εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων : ένα (1) ευρώ.
β. 4. Απαλλαγή από την καταβολή αντιτίμου εισόδου για τις κατηγορίες:
− Νέοι ηλικίας έως 15 ετών που συνοδεύονται από γονείς, με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου για επιβεβαίωση της ηλικίας.
− Κάτοχοι ειδικής ταυτότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
− Κάτοχοι ειδικής κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM)
και του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS), και της AICA
(‘Ενωση Ελλήνων Τεχνοκριτών) με επίδειξη αυτής.
− Ξεναγοί με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας.
− Συνοδοί εκπαιδευτικοί σε εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
Α΄βάθμιας, Β΄βάθμιας, Γ΄βάθμιας Εκπαίδευσης και Στρατιωτικών Σχολών.
− Κάτοχοι δελτίου ελεύθερης εισόδου.
− Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και ένας συνοδός αυτών.
− Γονείς πολύτεκνων - τρίτεκνων οικογενειών με την επίδειξη σχετικής κάρτας.
− Μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα με την επίδειξη σχετικού αποδεικτικού.
− Κάτοχοι ενεργού κάρτας ανεργίας με τη σχετική απόδειξη.
− Δημοσιογράφοι με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας.
β. 5. Να καθιερωθεί ελεύθερη είσοδος κατά τις ημερομηνίες:
•
14 η Μαρτίου εκάστου έτους, ημέρα γέννησης του Άγγελου Σικελιανού.
•

18 η Μαΐου εκάστου έτους, Διεθνής Ημέρα Μουσείων.

•

19 η Ιουνίου εκάστου έτους, ημέρα θανάτου του Άγγελου Σικελιανού

Για την έκδοση εισιτηρίων και την είσπραξη του αντιτίμου θα εφαρμοσθούν οι κείμενες
διατάξεις που ρυθμίζουν ανάλογα το θέμα (διατάξεις περί σύνταξης προϋπολογισμού Δήμου,
φορολογικές κ.λπ διατάξεις).
γ) την έγκριση λειτουργίας πωλητηρίου στο ισόγειο του Μουσείου Άγγελος Σικελιανός.
Δύναται δε να διατίθενται αναμνηστικά και χρηστικά / λειτουργικά αντικείμενα εμπνευσμένα από το έργο
του ποιητή, λευκώματα σχετικά με την ζωή και το έργο του Άγγελου Σικελιανού, συλλογές ποιημάτων του,
δημοσιεύσεις και εκδόσεις. Τα προς διάθεση είδη θα προμηθεύεται ο Δήμος σύμφωνα με τις ισχύουσες
περί προμηθειών διατάξεις . Το ωράριο λειτουργίας του πωλητηρίου θα είναι κοινό με αυτό του
Μουσείου.»
Στη συνέχεια ο εισηγητής κατέθεσε την παρακάτω τροποποιημένη πρόταση προς
ψήφιση:
«α) την έγκριση αντιτίμου εισόδου (εισιτήριο) για το Μουσείο Άγγελος Σικελιανός
β) τον ορισμό του αντιτίμου ως εξής:
β 1. κανονικό αντίτιμο εισόδου (εισιτήριο) : τρία (3,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των
φόρων
β 2. μειωμένο αντίτιμο εισόδου (εισιτήριο) δύο (2,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των
φόρων, για τις κατηγορίες:
− Ομαδικές επισκέψεις (10 άτομα και άνω).
− Επισκέψεις από 15 Νοεμβρίου έως 15 Μαρτίου.
− Πολίτες άνω των 65 ετών (με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας).
− Συνοδοί γονείς σε εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων.
β 3. μειωμένο αντίτιμο εισόδου (εισιτήριο) ένα (1,00) ευρώ για τις κατηγορίες:
− Φοιτητές και σπουδαστές με επίδειξη αντίστοιχης κάρτας.
− Νέοι άνω των 16 ετών με επίδειξη αποδεικτικού εγγράφου (ταυτότητας, διαβατηρίου, κλπ).
β 4. Απαλλαγή από την καταβολή αντιτίμου εισόδου για τις κατηγορίες:
− Μαθητές κατά την επίσκεψη σχολικών μονάδων.
− Νέοι ηλικίας έως 15 ετών που συνοδεύονται από γονείς (με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου για επιβεβαίωση της ηλικίας.
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− Κάτοχοι ειδικής ταυτότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
− Κάτοχοι ειδικής κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM)
και του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS), και της AICA
(Ένωση Ελλήνων Τεχνοκριτών) με επίδειξη αυτής.
− Ξεναγοί με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας.
− Συνοδοί εκπαιδευτικοί σε εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
Α΄βάθμιας, Β΄βάθμιας, Γ΄βάθμιας Εκπαίδευσης και Στρατιωτικών Σχολών.
−
−
−
−
−
−

Κάτοχοι δελτίου ελεύθερης εισόδου.
Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και ένας συνοδός αυτών.
Γονείς πολύτεκνων - τρίτεκνων οικογενειών με την επίδειξη σχετικής κάρτας.
Μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα με την επίδειξη σχετικού αποδεικτικού.
Κάτοχοι ενεργού κάρτας ανεργίας με τη σχετική απόδειξη.
Δημοσιογράφοι με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας.

β 5. Να καθιερωθεί ελεύθερη είσοδος κατά τις ημερομηνίες:
η

14 Μαρτίου εκάστου έτους, ημέρα γέννησης του Άγγελου Σικελιανού.

18 η Μαΐου εκάστου έτους, Διεθνής Ημέρα Μουσείων.

19 η Ιουνίου εκάστου έτους, ημέρα θανάτου του Άγγελου Σικελιανού
Για την έκδοση εισιτηρίων και την είσπραξη του αντιτίμου θα εφαρμοσθούν οι κείμενες
διατάξεις που ρυθμίζουν ανάλογα το θέμα (διατάξεις περί σύνταξης προϋπολογισμού Δήμου,
φορολογικές κ.λπ διατάξεις).
γ) την έγκριση λειτουργίας πωλητηρίου στο ισόγειο του Μουσείου Άγγελος Σικελιανός.
Δύναται δε να διατίθενται αναμνηστικά και χρηστικά / λειτουργικά αντικείμενα εμπνευσμένα από το έργο
του ποιητή, λευκώματα σχετικά με την ζωή και το έργο του Άγγελου Σικελιανού, συλλογές ποιημάτων του,
δημοσιεύσεις και εκδόσεις. Τα προς διάθεση είδη θα προμηθεύεται ο Δήμος σύμφωνα με τις ισχύουσες
περί προμηθειών διατάξεις . Το ωράριο λειτουργίας του πωλητηρίου θα είναι κοινό με αυτό του
Μουσείου.»
Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα με δεκαοκτώ (18) ψήφους, αποφασίζει:
α) την έγκριση αντιτίμου εισόδου (εισιτήριο) για το Μουσείο Άγγελος Σικελιανός
β) τον ορισμό του αντιτίμου ως εξής:
β 1. κανονικό αντίτιμο εισόδου (εισιτήριο) : τρία (3,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των
φόρων
β 2. μειωμένο αντίτιμο εισόδου (εισιτήριο) δύο (2,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των
φόρων, για τις κατηγορίες:
− Ομαδικές επισκέψεις (10 άτομα και άνω).
− Επισκέψεις από 15 Νοεμβρίου έως 15 Μαρτίου.
− Πολίτες άνω των 65 ετών (με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας).
− Συνοδοί γονείς σε εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων.
β 3. μειωμένο αντίτιμο εισόδου (εισιτήριο) ένα (1,00) ευρώ για τις κατηγορίες:
− Φοιτητές και σπουδαστές με επίδειξη αντίστοιχης κάρτας.
− Νέοι άνω των 16 ετών με επίδειξη αποδεικτικού εγγράφου (ταυτότητας, διαβατηρίου, κλπ).
β 4. Απαλλαγή από την καταβολή αντιτίμου εισόδου για τις κατηγορίες:
− Μαθητές κατά την επίσκεψη σχολικών μονάδων.
− Νέοι ηλικίας έως 15 ετών που συνοδεύονται από γονείς (με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου για επιβεβαίωση της ηλικίας.
− Κάτοχοι ειδικής ταυτότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
− Κάτοχοι ειδικής κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM)
και του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS), και της AICA
(Ένωση Ελλήνων Τεχνοκριτών) με επίδειξη αυτής.
− Ξεναγοί με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας.
− Συνοδοί εκπαιδευτικοί σε εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
Α΄βάθμιας, Β΄βάθμιας, Γ΄βάθμιας Εκπαίδευσης και Στρατιωτικών Σχολών.
− Κάτοχοι δελτίου ελεύθερης εισόδου.
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Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και ένας συνοδός αυτών.
Γονείς πολύτεκνων - τρίτεκνων οικογενειών με την επίδειξη σχετικής κάρτας.
Μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα με την επίδειξη σχετικού αποδεικτικού.
Κάτοχοι ενεργού κάρτας ανεργίας με τη σχετική απόδειξη.
Δημοσιογράφοι με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας.

β 5. Να καθιερωθεί ελεύθερη είσοδος κατά τις ημερομηνίες:

14 η Μαρτίου εκάστου έτους, ημέρα γέννησης του Άγγελου Σικελιανού.
η

18 Μαΐου εκάστου έτους, Διεθνής Ημέρα Μουσείων.
η

19 Ιουνίου εκάστου έτους, ημέρα θανάτου του Άγγελου Σικελιανού
Για την έκδοση εισιτηρίων και την είσπραξη του αντιτίμου θα εφαρμοσθούν οι κείμενες
διατάξεις που ρυθμίζουν ανάλογα το θέμα (διατάξεις περί σύνταξης προϋπολογισμού Δήμου,
φορολογικές κ.λπ διατάξεις).
γ) την έγκριση λειτουργίας πωλητηρίου στο ισόγειο του Μουσείου Άγγελος Σικελιανός.
Δύναται δε να διατίθενται αναμνηστικά και χρηστικά / λειτουργικά αντικείμενα εμπνευσμένα από το έργο
του ποιητή, λευκώματα σχετικά με την ζωή και το έργο του Άγγελου Σικελιανού, συλλογές ποιημάτων του,
δημοσιεύσεις και εκδόσεις. Τα προς διάθεση είδη θα προμηθεύεται ο Δήμος σύμφωνα με τις ισχύουσες
περί προμηθειών διατάξεις . Το ωράριο λειτουργίας του πωλητηρίου θα είναι κοινό με αυτό του Μουσείου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 202/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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