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Πίνακας Θεμάτων 
που συζητήθηκαν στην 7η/2017 τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. 

 
Αριθμός 
Θέματος 

Αριθμός 
Απόφασης 

Τίτλος Θέματος Πλειοψηφία 

1 52 
Συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ε.Η.Δ. 53 

Πρόσβαση του Ν.Π.Δ.Δ. στην υπηρεσία internet banking της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία 
«Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.” 

ΟΜΟΦΩΝΑ 
το κατεπείγον 

ΚΑΤΑ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

το θέμα 

2 54 
Εξουσιοδότηση υπογραφών ΟΜΟΦΩΝΑ 

3 55 
Οικονομικές συναλλαγές Ν.Π. ΟΜΟΦΩΝΑ 

4 56 
Περί ορισμού κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου (Διατάκτη) του Ν.Π. ΟΜΟΦΩΝΑ 

5 57 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού ΚΑΤΑ 

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

6 58 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης προμήθειας προβολέων φωτισμού ΚΑΤΑ 

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

7 59 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης προμήθειας συστημάτων πυρανίχνευσης ΚΑΤΑ 

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

8 60 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης προμήθειας υλικών συντήρησης κι επισκευής 
κτηρίων - περιβάλλοντα χώρου σε είδη δομικών υλικών από μάντρα οικοδομικών υλικών 

ΚΑΤΑ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

9 61 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης προμήθειας υλικών συντήρησης κι επισκευής 
κτηρίων - περιβάλλοντα χώρου σε είδη χρωματοπωλείου – κιγκαλερίας 

ΚΑΤΑ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

10 62 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης προμήθειας υλικών συντήρησης κι επισκευής 
κτηρίων - περιβάλλοντα χώρου σε είδη ύδρευσης, αποχέτευσης, κεραμικά πλακάκια και ειδών υγιεινής 

ΚΑΤΑ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

11 63 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης προμήθειας ηλεκτρονικού υπολογιστή για τις 
ανάγκες του Ν.Π. 

ΚΑΤΑ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

12 64 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης υπηρεσιών απολύμανσης κτιρίων και αθλητικών 
χώρων του Ο.Π.ΑΘ. 

ΚΑΤΑ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

13 65 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων 
εξαερισμού κτηρίων Ο.Π.ΑΘ. 

ΚΑΤΑ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 



14 66 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης προμήθειας αθλητικού εξοπλισμού ΚΑΤΑ 

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

15 67 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης προμήθειας υλικών συντήρησης κι επισκευής 
αθλητικού δαπέδου γηπέδου τένις Δ.Κ. Μελισσίων 

ΚΑΤΑ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

16 68 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης συντήρησης κι επισκευής αθλητικού δαπέδου 
γηπέδου τένις Δ.Κ. Μελισσίων 

ΚΑΤΑ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

17 69 
Διάθεση Γηπέδων Τένις Μελισσίων στον «Όμιλο Αντισφαίρισης Μελισσίων» ΚΑΤΑ 

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

18 70 
Διάθεση πισίνας στον Αθλητικό Όμιλο «Νηρέας Χαλανδρίου» ΚΑΤΑ 

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.     
 

ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 


