
                                                                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                             
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,                              Άγιος Δημήτριος: 12 / 04 / 19 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ      

                                                                                       ΑΡ. ΠΡΩΤ: 1079 
 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 Τετάρτη  Απριλίου  2019 και ώρα 

19.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Λήψη απόφασης για έγκριση Β΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του 

Οργανισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος οικονομικού έτους 2019. 

2. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 9.281,40€ σε βάρος του  

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

Εργαστηρίου» του προϋπολογισμού έτους 2019 για ενοικίαση κοστουμιών, για 

σκηνογραφία - επιμέλεια κοστουμιών - φιλοτέχνηση αφίσας - σχεδιασμός 

προγράμματος- επιμέλεια επίβλεψη κατασκευής και εγκατάστασης σκηνικού, 



για ηχοφωτιστική κάλυψη και φωτογράφηση , βιντεοσκόπηση  του έργου ΟΘΩΝ 

ΚΑΙ ΠΟΘΟΥΛΑ  για τις ανάγκες των παραστάσεων του θεατρικού εργαστηρίου.                                            

3. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 179,80€ σε βάρος του  

Κ.Α.15.6662.01 με τίτλο «Προμήθεια αθλητικών ειδών κ.λ.π» του 

προϋπολογισμού έτους 2019 για την προμήθεια δίχτυ μίνι ποδοσφαίρου (5Χ5) 

για εστία διαστάσεων 3Χ2m με βάθος 1m στο άνω τμήμα και 1m στο κάτω 

τμήμα. 

4. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 3.995,28€ σε βάρος του  

Κ.Α.00.6443 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και δαπάνες εθνικών ή τοπικών 

εορτών και λοιπών αφιερωμάτων και εκδηλώσεων» του προϋπολογισμού έτους 

2019 για την προμήθεια εδεσμάτων-γλυκών, αναψυκτικών κ.λ.π. στα πλαίσια 

των εκδηλώσεων του ΟΠΑΠ (παρουσιάσεις βιβλίων ,φεστιβάλ θεάτρου, 

εθελοντές ειρηνοδρομίας, εκδηλώσεις σχολών ΟΠΑΠ κ.λ.π) για το έτος 2019.  

5. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 1.178,00€ σε βάρος του  

Κ.Α.15.6264 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» του 

προϋπολογισμού έτους 2019 για την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων 

μυϊκής ενδυνάμωσης για τις ανάγκες των Δημοτικών γυμναστηρίων μυϊκής 

ενδυνάμωσης για τις ανάγκες του ΟΠΑΠ. 

6. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 570,40€ σε βάρος του  

Κ.Α.00.6471.03 με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του 

προϋπολογισμού έτους 2019 για φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση των 

παραστάσεων του τομέα χορού, στις 13-16/6/2019 και την ετήσια συνδρομή 

υποστήριξης για το συντονισμό και την προώθηση των εκδηλώσεων της 

Ευρωπαϊκής γιορτής μουσικής EYROPEAN MUSIC DAY.  

7. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 21.328,00€ σε βάρος του  

Κ.Α.00.6471.09 με τίτλο «Εκδηλώσεις αφιέρωμα Παναγούλεια» του 

προϋπολογισμού έτους 2019 για την υπηρεσία ηχοφωτιστικής κάλυψης 2ημέρου 

εκδηλώσεων στις 11& 12-5-2019 στα πλαίσια των εκδηλώσεων ΠΑΝΑΓΟΥΛΕΙΑ 

2019 και την υπηρεσία διοργάνωσης  2 συναυλιών στα πλαίσια 2ημέρου 

εκδηλώσεων στις 11 & 12-5-2019 ΠΑΝΑΓΟΥΛΕΙΑ 2019. 

8. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 5.985,48€ σε βάρος του  

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

ΟΠΑΠ» του προϋπολογισμού έτους 2019 για την παροχή υπηρεσιών 

δημιουργίας  βίντεο για την προώθηση και προβολή των εκδηλώσεων και 



δράσεων ΠΑΝΑΓΟΥΛΕΙΑ 2019, για την παροχή υπηρεσιών δημιουργίας σποτ 

και βίντεο για την προώθηση και προβολή της εκδήλωσης ΕΙΡΗΝΟΔΡΟΜΙΑ 

2019,για την προμήθεια μουσαμάδων, φυλλαδίων ,κ.λ.π για τις ανάγκες του 

θερινού κινηματογράφου. 

9. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 992,00€ σε βάρος του  

Κ.Α.15.6267 με τίτλο «Δαπάνες για την υποστήριξη προγραμμάτων,εφαρμογών 

κ.λ.π» του προϋπολογισμού έτους 2019 για την υπηρεσία παροχή συνοδευτικών 

υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού ODEON για τις ανάγκες του Δημοτικού 

Ωδείου κ.λπ, διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης.  

10. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 223,20€ σε βάρος του  

Κ.Α.15.6615 με τίτλο «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις φωτοαντίγραφα 

κ.λ.π» του προϋπολογισμού έτους 2019 για την προμήθεια εντύπων (βιβλίο) 

παράδοση – παραλαβή για ανάγκες βεστιαρίου. 

11. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 1.419,80€ σε βάρος του  

Κ.Α.00.6471.12 με τίτλο «Φεστιβάλ θεάτρου» του προϋπολογισμού έτους 2019 

για την προμήθεια εντύπων-μουσαμάδων 12ου διαδημοτικού φεστιβάλ 

ερασιτεχνικού θεάτρου. 

12. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 1.897,20€ σε βάρος του 

σε βάρος του  Κ.Α.00.6471.12 με τίτλο «Φεστιβάλ θεάτρου» για την υπηρεσία 

στησίματος και ξεστησίματος των σκηνικών  του έργου «ΟΘΩΝ ΚΑΙ ΠΟΘΟΥΛΑ» 

στους άλλους Δήμους του 12ου διαδημοτικού φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου 

Δήμων Αττικής.                       

13. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 899,00€ σε βάρος του  

Κ.Α.00.6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα 

μετάβασης ή φιλοξενίας φυσικών προσώπων, αντιπροσωπειών, χορωδιών 

κ.λ.π» του προϋπολογισμού έτους 2019 για την προμήθεια έπαθλα ειδικής 

σχεδίας και κ.λ.π για την εκδήλωση των εθελοντών ΕΙΡΗΝΟΔΡΟΜΙΑ στις  

25-6-2019. 

14.  Λήψη απόφασης: α) για προγραμματισμό συνδιοργάνωσης τουρνουά basket με 

την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Αγ.Δημητρίου. 

β) Για εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 1.310,18€ σε βάρος του  

Κ.Α.00.6471.23 με τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων» του 

προϋπολογισμού έτους 2019 για την προμήθεια αναμνηστικών κυπέλλων-

μεταλλίων κ.λ.π για τουρνουά ποδοσφαίρου σε συνδιοργάνωση με τους 



συλλόγους του Δήμου μας στις 4-5-8/5/2019 – μπάσκετ σε συνδιοργάνωση με 

τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων  του Δήμου μας στις 18-19/5/2019. 

15. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 1.054,00€ σε βάρος του  

Κ.Α.00.6471.26 με τίτλο «Ειρηνοδρομία» του προϋπολογισμού έτους 2019 για 

την υπηρεσία ηχητικής κάλυψης της εκδήλωσης ΕΙΡΗΝΟΔΡΟΜΙΑ 2019 στις  

12-5-2019.  

16. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του πρακτικού  1117/16-4-2019  της 

Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών ,Ανάθεσης, Αξιολόγησης 

προσφορών και αποτελεσμάτων που αφορά στην κατακύρωση για την εργασία  

«Θερινή δημιουργική απασχόληση παιδιών του Δήμου» ( Αθλοδιακοπές 2019).  

17. Λήψης απόφασης για : α) για τροποποίηση της απόφασης 16/2019 ως προς το 

σκέλος που αφορά την συμμετοχή της Δημοτικής Χορωδίας στους 

Γαργαλιάνους, 

β) για έγκριση της συμμετοχή των μελών της Δημοτικής Χορωδίας και 

γ) την  έγκριση έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.350,00€ 

και ορισμός υπολόγου.  

18. Λήψη απόφασης για προγραμματισμό Γιορτής Εθελοντών. 

19. Λήψη απόφασης για προγραμματισμό κινηματογραφικών ταινιών από το 

Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.   

20. 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           
                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
              

         ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ     



 

 


