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                                                                                       ΑΡ. ΠΡΩΤ: 646 
 Προς 
Τα Τακτικά Μέλη του Δ.Σ.          Τα Αναπληρωματικά Μέλη του Δ. Σ. 
Του Οργανισμού Πολιτισμού,                     Του Οργανισμού Πολιτισμού, 
Αθλητισμού & Περιβάλλοντος  :                            Αθλητισμού & Περιβάλλοντος : 
                                                                                                                                                         

 
 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΜΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΒΡΕΤΟΥ ΑΝΝΑ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΡΕΤΗ 

ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 

ΞΙΑΡΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΡΑΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΝΑΣΤΟΥ ΒΑΓΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΤΖΙΜΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΔΕΛΙΟΤΖΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ  

ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

Καλείστε σε Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, την Παρασκευή  15 Μαρτίου 

2019 και ώρα 18.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα 

ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 14.514,20€ σε 

βάρος του  Κ.Α.00.6471.18  με τίτλο «Παραγωγή των παραστάσεων 

του θεατρικού εργαστηρίου» του προϋπολογισμού έτους 2019 για 

προμήθειες και υπηρεσίες του έργου «ΔΕΣ ΤΟ ΑΛΛΙΩΣ» που θα 

παρουσιάσει το θεατρικό εργαστήρι. 

2. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 2.046,00€ σε 

βάρος του  Κ.Α.00.6471.05  με τίτλο «Εκδηλώσεις σχολών ΟΠΑΠ» του 



προϋπολογισμού έτους 2019 για την εκδήλωση του τομέα χορού στις 

14-4-2019 στο αμφιθέατρο του 1ου  Γυμνασίου – Λυκείου. 

3. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 4.709,52€ σε 

βάρος του  Κ.Α.15.6261  με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 

ακινήτων του ΟΠΑΠ» του προϋπολογισμού έτους 2019 για υπηρεσία 

επισκευής και συντήρησης (έλεγχος και στεγάνωση) κ.λ.π. στεγών και 

κορφιά κλειστών γυμναστηρίων του Δήμου Αγ. Δημητρίου. 

4. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 9.548,00€ σε 

βάρος του  Κ.Α.15.6266  με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού» 

του προϋπολογισμού έτους 2019 για υπηρεσία παροχής 

μηχανογραφικής υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού, δικαίωμα 

χρήσης βελτιωμένων εκδόσεων εφαρμογής GENESIS και δικαίωμα 

χρήσης βελτιωμένων εκδόσεων εφαρμογής GENESIS WEB 

SERVICES (Κόμβος), για το έτος 2019 για τις ανάγκες του ΟΠΑΠ.  

5. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 5.451,04€ σε 

βάρος του  Κ.Α.15.6613  με τίτλο «Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών  εκτυπώσεων κ.λ.π.» του 

προϋπολογισμού έτους 2019 για την προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης (χαρτί Α4 – μελάνια – τόνερ κ.λ.π) για τις ανάγκες 

του ΟΠΑΠ. 

6. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 847,61€ σε 

βάρος του  Κ.Α.15.6662.05  με τίτλο «Προμήθεια λοιπών υλικών 

συντήρησης κ.λ.π» του προϋπολογισμού έτους 2019 για προμήθεια 

κλειδιών, κλειδαριών κ.λ.π για τις ανάγκες του ΟΠΑΠ.  

7. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 533,20€ σε 

βάρος του  Κ.Α.00.6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής 

δραστηριοτήτων του ΟΠΑΠ» του προϋπολογισμού έτους 2019 για την 

προμήθεια μουσαμάδων, μπάνερ (roll up),για ανάγκες της εκδήλωσης 

«Γιορτή του αθλητισμού» στις 25-3-2019 στο αμφιθέατρο του 1ου 

Γυμνασίου – Λυκείου και ώρα 18:00μ.μ.  

8. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 3.023,12€ σε 

βάρος του  Κ.Α.00.6433  με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά 

δώρα και έξοδα μετάβασης ή φιλοξενίας φυσικών προσώπων, 

αντιπροσωπειών, χορωδιών, κ.λπ » του προϋπολογισμού έτους 2019 



για την προμήθεια αναμνηστικών μεταλλίων- πλακετών στα πλαίσια 

της εκδήλωσης «Γιορτής Αθλητισμού» στις 25-3-2019. 

9. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 1.364,00€ σε 

βάρος του  Κ.Α.00.6471.07  με τίτλο «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη 

εκδηλώσεων» του προϋπολογισμού έτους 2019 για υπηρεσία 

ηχοφωτιστικής κάλυψης της εκδήλωσης «Γιορτής Αθλητισμού» στις 

25-3-2019. 

10. Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών οριστικής παραλαβής 

υπηρεσιών. 

11. Λήψη απόφασης για  έγκριση: α) της τεχνικής μελέτης και  β)  των 

όρων διακήρυξης και διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την 

υπηρεσία «Θερινή δημιουργική απασχόληση παιδιών του Δήμου» 

(Αθλοδιακοπές 2019). 

12. Λήψη απόφασης προγραμματισμού εκδήλωσης στις 21/3 αφιερωμένη 

στα παιδιά με σύνδρομο down με την Κατερίνα Κακούρη. 

13. Λήψη απόφασης για προγραμματισμό παρουσίασης του συγγραφικού 

έργου του Ιωάννη Μακρυδάκη στις 4/4. 

14. Λήψη απόφασης για προγραμματισμό μουσικής παράστασης – 

αφιέρωμα στην ΜΑΝΑ στις 22/4. 

15. Λήψη απόφασης για προγραμματισμό μουσικοθεατρικής παράστασης 

για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη στις 24/4. 

16. Λήψη απόφασης προγραμματισμού χορωδιακού φεστιβάλ στις 22/6 

17. Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα συλλόγων, σχολείων και 

δημοτών. 

 

Παρακαλείστε σε περίπτωση μη  παρουσίας σας στην συνεδρίαση 

να ενημερώνετε το γραφείο μία μέρα πριν ώστε να ειδοποιείται ο 

αναπληρωτής σας. 

Επίσης σας  ενημερώνουμε ότι για τα θέματα του συμβουλίου θα τηρείται 

φάκελος ενημέρωσης μελών Δ.Σ.  

                                                        ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
                            ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ           

                                                             
 
              

      ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ     


