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Πίνακας Θεμάτων  
που συζητήθηκαν στην 22

η
/2017 έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. 

 
Αριθμός 
Θέματος 

Αριθμός 
Απόφασης 

Τίτλος Θέματος Πλειοψηφία 

- 196 Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της πρόσκλησης της κατεπείγουσας συνεδρίασης ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ε.Η.Δ. 197 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή εξωτερικού μαντρότοιχου 
Γυμναστηρίου επί της οδού Σάμου 

ΟΜΟΦΩΝΑ 
(το κατεπείγον) 

ΟΜΟΦΩΝΑ 
(η απόφαση) 

2ο Ε.Η.Δ. 198 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για την προμήθεια παρελκομένων καθισμάτων θεάτρου 
Πολιτιστικού Κέντρου Μελισσίων 

ΟΜΟΦΩΝΑ 
(το κατεπείγον) 

ΟΜΟΦΩΝΑ 
(η απόφαση) 

1 199 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για την συντήρηση των μουσικών οργάνων των μουσικών 
συγκροτημάτων του Δήμου 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

2 200 Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ΟΜΟΦΩΝΑ 

3 201 Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για προμήθεια τιμητικών διακρίσεων και αναμνηστικών δώρων ΟΜΟΦΩΝΑ 

4 202 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (χριστουγεννιάτικη 
εκδήλωση) 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

5 203 Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης προμήθειας αυτόματων δοσομετρητών συστημάτων χλωρίωσης ΟΜΟΦΩΝΑ 

6 204 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (χριστουγεννιάτικες 
γιορτές) 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

7 205 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για τη συντήρηση κι επισκευή της εξωτερικής τοιχοποιίας του 
Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Μελισσίων 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

8 206 Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για προμήθεια κλιματιστικού ΟΜΟΦΩΝΑ 

9 207 Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για παραγωγή ιστορικού ντοκιμαντέρ 
ΚΑΤΑ 

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

10 208 Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για αμοιβές και έξοδα συμβούλων για απογραφή υλικού Ο.Π.ΑΘ. ΟΜΟΦΩΝΑ 



11 209 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για προμήθεια υλικών συντήρησης κι επισκευής δαπέδου 
υπογείου Πολιτιστικού Κέντρου Δ.Κ. Μελισσίων 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

12 210 Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για έκδοση λευκώματος Ιστορίας των Μελισσίων ΟΜΟΦΩΝΑ 

13 211 Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού κτηρίων Ο.Π.ΑΘ. ΟΜΟΦΩΝΑ 

14 212 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για προμήθειας μουσικών οργάνων – πιάνου για τις ανάγκες των 
μουσικών συγκροτημάτων του Δήμου Πεντέλης 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

15 - 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για την τροποποίηση εγκατάστασης παραγωγής και διάθεσης 
θερμού ύδατος από τους ηλιακούς συλλέκτες του Ο.Π.ΑΘ. 

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ 

16 213 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για την κατασκευή φρεατίου αντιπλημμυρικής θωράκισης 
Πολιτιστικού Κέντρου Μελισσίων 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

17 214 Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για Φωταέριο και Φυσικό Αέριο ΟΜΟΦΩΝΑ 

18 215 Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για Ύδρευση Παραγωγικής Διαδικασίας ΟΜΟΦΩΝΑ 

19 216 Απαλλαγή παγίας προκαταβολής του Ν.Π. έτους 2017 ΟΜΟΦΩΝΑ 

20 217 Έγκριση αντιλογισμού απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για τις ΑΑΥ-ΠΑΥ: Α-151, Α-93, Α-150, Α-123 ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.     
 
 

ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 


