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Πίνακας Θεμάτων  
που συζητήθηκαν στην 7η/2018 τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. 

 
Αριθμός 
Θέματος 

Αριθμός 
Απόφασης 

Τίτλος Θέματος Πλειοψηφία 

1 64 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για εργασίες συντήρησης κι επισκευής 
υδραυλικών εγκαταστάσεων των κτιρίων Ο.Π.ΑΘ. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

2 65 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για υπηρεσίες καθαρισμού αποχετεύσεων 
κτιρίων και αθλητικών χώρων Ο.Π.ΑΘ. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

3 66 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για υπηρεσίες καθαρισμού αποχετεύσεως 
Δ.Α.Κ. Μελισσίων 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

4 67 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για προμήθεια υλικών και εργασίες στεγάνωσης 
στέγης Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Μελισσίων 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

5 68 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για προμήθεια σιδηρουργικών κατασκευών για 
τις ανάγκες κτιρίων και αθλητικών χώρων Ο.Π.ΑΘ. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

6 69 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για προμήθεια υλικών τροφοδοσίας για τις 
ανάγκες πολιτιστικών εκδηλώσεων 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

7 70 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για συντήρηση κι επισκευή κλιματιστικών 
μονάδων κτιρίων και αθλητικών χώρων του Ο.Π.ΑΘ. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

8 71 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για συντήρηση κι επισκευή εξαερισμού κτιρίων 
και αθλητικών χώρων του Ο.Π.ΑΘ. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

9 72 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για συντήρηση κι επισκευή αθλητικών οργάνων 
γυμναστηρίων του Ο.Π.ΑΘ. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

10 73 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για εργασίες απεντόμωσης και μυοκτονίας 
κτιρίων και αθλητικών χώρων του Ο.Π.ΑΘ. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

11 74 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για συντήρηση κι επισκευή εγκατάστασης 
Γηπέδου Ποδοσφαίρου Νέας Πεντέλης 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

12 75 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για επισκευή και συντήρηση κουζίνας κυλικείου 
Δ.Α.Κ. Μελισσίων 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

13 76 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για εργασίες συντήρησης κι επισκευής στην 
πέργκολα του κυλικείου Γηπέδου Ποδοσφαίρου Μελισσίων 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

14 77 
Τροποποίηση της υπ' αρ. 3/2018 Απόφασης Δ.Σ. Ο.Π.ΑΘ. και σχετική έγκριση δαπανών – διάθεση 
πιστώσεων 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

15 78 Αντιλογισμός - Διάθεση - ψήφιση πιστώσεων ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 



16 79 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2018 του Ν.Π. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

17 - 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για υπηρεσίες διοργάνωσης και προβολής 
πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων από εξωτερικό σύμβουλο 

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ 

 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.     
 

  ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 


