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Πίνακας Θεμάτων  
που συζητήθηκαν στην 01

η
/2018 τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. 

 
Αριθμός 
Θέματος 

Αριθμός 
Απόφασης 

Τίτλος Θέματος Πλειοψηφία 

1 1 Ανατροπές και αντιλογισμοί αναλήψεων υποχρέωσης για το έτος 2017 ΟΜΟΦΩΝΑ 

2 2 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2018 του Ν.Π. 
ΚΑΤΑ 

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

3 3 Σύσταση παγίας προκαταβολής Ο.Π.ΑΘ. έτους 2018 και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για τη διαχείρισή της ΟΜΟΦΩΝΑ 

4 4 
Επικύρωση πρακτικού κλήρωσης για ανάδειξη μελών Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων παροχής 
υπηρεσιών και προμηθειών 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

5 5 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία μαγνητοφώνησης των πρακτικών ανά 
συνεδρίαση, την απομαγνητοφώνηση και την επεξεργασία των κειμένων του Δ.Σ.  Ο.Π.ΑΘ. έτους 2018 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

6 6 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία εργασιών τήρησης διπλογραφικού λογιστικού 
συστήματος και οργάνωσης της αποθήκης του Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2018 

ΚΑΤΑ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

7 7 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για εργασίες συντήρησης καθαριότητας των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του Διασχολικού Αθλητικού Κέντρου Δ.Α.Κ. (Κολυμβητήριο) Δ.Κ. Μελισσίων Δήμου Πεντέλης έτους 2018 

ΚΑΤΑ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

8 8 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδας του Ο.Π.ΑΘ. και 
υποστήριξη για ανάρτηση νέων και διαχείριση άρθρων του περιεχομένου, για το έτος 2018 

ΚΑΤΑ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

9 9 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης υπηρεσιών συντήρησης και τροποποίησης Λογισμικού 
Εξυπηρέτησης συνδρομητών Διασχολικού Αθλητικού Κέντρου του Νομικού Προσώπου για το έτος 2018 

ΚΑΤΑ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

10 10 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία ανάλυσης νερού των κολυμβητικών δεξαμενών 
του Διασχολικού Αθλητικού Κέντρου (Δ.Α.Κ.) Δ.Κ. Μελισσίων Δήμου Πεντέλης, για το έτος 2018 

ΚΑΤΑ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

11 11 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης εργασιών συντήρησης και επισκευής αντλιών και εξοπλισμού 
πισίνας του Διασχολικού Αθλητικού Κέντρου (Δ.Α.Κ.) Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης για το έτος 2018 

ΚΑΤΑ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

12 12 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης εργασιών συντήρησης κι επισκευής καυστήρων και λεβήτων των 
κτηρίων Ο.Π.ΑΘ.: α) στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Δ.Κ. Μελισσίων (Κολυμβητήριο), β) Πολιτιστικό Κέντρο Δ.Κ. Μελισσίων 
και γ) Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Δ.Κ. Μελισσίων έτους 2018 

ΚΑΤΑ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

13 13 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 
Ν.Π. Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης έτους 2018 

ΚΑΤΑ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

14 14 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης προμήθειας μελανιών για εκτυπωτές και φωτοτυπικά 
μηχανήματα για τις ανάγκες  του Νομικού Προσώπου 

ΚΑΤΑ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 



15 15 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης προμήθειας  υλικών συντήρησης κι επισκευής κτηρίων - 
περιβάλλοντα χώρου σε είδη ύδρευσης, αποχέτευσης, κεραμικά πλακάκια και ειδών υγιεινής, για τις ανάγκες κτηρίων και 
αθλητικών χώρων του Ο.Π.ΑΘ. έτους 2018 

ΚΑΤΑ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

16 16 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης προμήθειας  υλικών συντήρησης κι επισκευής κτηρίων - 
περιβάλλοντα χώρου σε είδη χρωματοπωλείου – κιγκαλερίας για τις ανάγκες κτηρίων και αθλητικών χώρων του Ο.Π.ΑΘ. 
Δήμου Πεντέλης έτους 2018 

ΚΑΤΑ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

17 17 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες 
της ισόγειας αίθουσας Πολιτιστικού Κέντρου Δ.Κ. Μελισσίων 

ΚΑΤΑ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

18 18 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης προμήθειας  τριών (3) κλιματιστικών για τις ανάγκες του 
Πολιτιστικού Κέντρου Δ.Κ. Μελισσίων Δήμου Πεντέλης 

ΚΑΤΑ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

19 19 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για προμήθεια υποβρύχιας σκούπας κολυμβητικών δεξαμενών 
ΔΑΚ 

ΚΑΤΑ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

20 20 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για τεχνική υποστήριξη μηχανοργάνωσης  για την κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών του Ν.Π. για το έτος 2018 

ΚΑΤΑ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

21 21 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης υπηρεσιών ορκωτού λογιστή για την διενέργεια του τακτικού, 
κατά νόμο, ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του ΝΠ του Ο.Π.ΑΘ. χρήσεως 2017 

ΚΑΤΑ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

22 22 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης συντήρησης των ανελκυστήρων στα κτίρια της δικαιοδοσίας του 
Οργανισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Ν.Π. έτους 2018 

ΚΑΤΑ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

23 23 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης προμήθειας αυτόματων δοσιμετρικών συστημάτων χλωρίωσης 
για τις ανάγκες κολυμβητικών δεξαμενών του Διασχολικού Αθλητικού Κέντρου Δ.Κ. Μελισσίων Δήμου Πεντέλης 

ΚΑΤΑ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

24 24 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης προμήθειας μικρών ηλεκτρικών συσκευών για τις ανάγκες του 
Ν.Π. 

ΚΑΤΑ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

25 25 Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Ν.Π. 
ΚΑΤΑ 

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

26 26 Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για εκδόσεις ενημερωτικών φυλλαδίων 
ΚΑΤΑ 

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

27 27 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για κατασκευή φρεατίου αντιπλημμυρικής θωράκισης 
Πολιτιστικού Κέντρου Μελισσίων 

ΚΑΤΑ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

28 28 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του 
Ο.Π.ΑΘ. 

ΚΑΤΑ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

29 - Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Ο.Π.ΑΘ. ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ 

 
 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.     
 
 

ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 


