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ΑΔΣ

Παραλαβή της υπ αριθμ. 7/2011 μελέτης με
τίτλο «Αποχέτευση ακαθάρτων εσωτερικού
δικτύου Λακκιάς»
Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό και
κατάργηση δίκης
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Παραλαμβάνει ομόφωνα τη μελέτη.
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3.

Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του
Δήμου Θέρμης και του Ο.Α.Σ.Θ
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Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
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5.

Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης του υπ αριθμ.
568 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Θέρμης από
τον μισθωτή Καρανικολή Δημήτριο
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6.

Παράταση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση
υπηρεσιών του Δήμου
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Αποφασίζει ομόφωνα την υπογραφή συμφωνητικού
συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου και των δικαιούχων
αποζημίωσης, σύμφωνα με το οποίο ο Δήμος Θέρμης
θα καταβάλει μόνο το ποσό των 230.000 €, σε 23
μηνιαίες δόσεις των 10.000 € η κάθε μία, χωρίς άλλες
απαιτήσεις των δικαιούχων αποζημίωσης από
μελλοντικούς τόκους και λοιπές επιβαρύνσεις ως και
δικαιωμάτων έναντι του Δήμου Θέρμης του
πληρεξουσίου Δικηγόρου τους, από αμοιβές και
λοιπές δικαστικές δαπάνες, σε πλήρη και ολοσχερή
εξόφληση κάθε απαίτησης των.
Εγκρίνει ομόφωνα το μνημόνιο συνεργασίας και
εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή του.
Ορίζει ως τακτικό μέλος της διαρκούς Επιτροπής
Συνεργασίας την υπάλληλο του Δήμου κ. Γαλαζούλα
με αναπληρωματικό μέλος την κ.Τάτση.
Συγκροτεί ομόφωνα Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών
αποτελούμενο από τους :
1. Χρυσοχόου Παύλο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως
Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Δ.Σ. Κουγιάμη
Αργύριο
2. Σαμαρά Σωκράτη, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλος,
με αναπληρωτή του τον Δ.Σ. Πονερίδη Παναγιώτη
3. Βασιλειάδου Σοφία, Δημοτική Σύμβουλο, ως
μέλος, με αναπληρωτή της τον Δ.Σ., Τριανταφυλλίδη
Παύλο
4. Town Susan, υπήκοο Μ. Βρετανίας, ως μέλος, με
αναπληρώτρια την Katerina Standow, υπήκοο
Γερμανίας
5. Ciausu Mariana, υπήκοο Ρουμανίας, ως μέλος, με
αναπληρωτή τον Javid Kashefi, υπήκοο Ιράν
6. Irina Kashefi, υπήκοο Βουλγαρίας, ως μέλος, με
αναπληρώτρια την Veselinova Ntiana, υπήκοο
Βουλγαρίας
7. Kosior Malgorzata, υπήκοο Πολωνίας, ως μέλος,
με αναπληρώτρια την Beata Moroniak, υπήκοο
Πολωνίας
8. Mihallaq Vojo, υπήκοο Αλβανίας, ως μέλος, με
αναπληρωτή τον Gassan Kasem, υπήκοο Ιορδανίας,
9. Kaso Brikena, υπήκοο Αλβανίας, ως μέλος, με
αναπληρώτρια την Kiatipi Tatiana, υπήκοο Αλβανίας.
Καταγγέλλει ομόφωνα την σύμβαση μεταξύ του Δήμου
Θέρμης και του κου Καρανικολή Δημητρίου που
αφορά μίσθωση του υπ’ αριθμ. 568 αγροτεμαχίου,
έκτασης 3.750 τ.μ., αγροκτήματος Θέρμης.
Εγκρίνει ομόφωνα την παράταση της εν λόγω
μίσθωσης για το χρονικό διάστημα από 2/10/2011 έως
2/12/2012 με αναπροσαρμογή στο μηνιαίο τίμημα του
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2011 του Δήμου
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής
της
προμήθειας
ενός
μεταχειρισμένου
απορριμματοφόρου
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής
της
προμήθειας
μεταλλικών
κάδων
απορριμμάτων 1.100 λίτρων με πλαστικό
καπάκι έτους 2011
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής
της προμήθειας δεξαμενής και αντλίας καυσίμων
(πετρελαίου κίνησης)
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής
της προμήθειας ασφαλτομίγματος
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Έγκριση
πρωτοκόλλου
προσωρινής
και
οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή
δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή
ΠΕ2 επέκτασης Θέρμης»
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής
του
έργου
«Ανακατασκευή
γηπέδου
ποδοσφαίρου με συνθετικό χλοοτάπητα στο ΤΔ
Τριλόφου».
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Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής
του έργου «Κατασκευή υποδομής γηπέδου Τ.Δ.
Τριλόφου» του πρώην Δήμου Μίκρας
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Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμου –
ποδηλατοδρόμου οδού Ραιδεστός – Φιλοθέη»
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Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Ασφαλτόστρωση – φωτισμός –
κράσπεδα
δρόμου
προς
Ι.Ν.
Αγίου
Κωνσταντίνου και Ελένης Άνω Σχολαρίου»
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Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα
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18.

Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ειδών
δεξιώσεως για δαπάνες του γραφείου δημοσίων
σχέσεων του Δήμου
Παραχώρηση της χρήσης χώρων στη Δημοτική
Κοινωφελή Επιχείρησης Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ
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20.

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και
εισπραχθέντων
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21.

Ψήφιση πίστωσης για εκδηλώσεις Ι.Ν. Αγ.
Παρασκευής
οικισμών
Αγ.
Παρασκευής,
Λακκιάς, Τριλόφου, Βασιλικών
Ψήφιση πίστωσης για εκδηλώσεις Ι.Ν. Αγ.
Παντελεήμονος οικισμού Τριλόφου
Ψήφιση πίστωσης για εκδηλώσεις Ι.Ν.
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος οικισμού Νέου
Ρυσίου
Οικονομική ενίσχυση απόρων οικογενειών
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μισθίου στην τιμή των 300€
Αναμορφώνει ομόφωνα τον προϋπολογισμό.
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Εγκρίνει ομόφωνα το πρωτόκολλο παραλαβής της
προμήθειας.
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Εγκρίνει ομόφωνα το πρωτόκολλο παραλαβής της
προμήθειας.
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Εγκρίνει ομόφωνα το πρωτόκολλο παραλαβής της
προμήθειας.
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Εγκρίνει με πλειοψηφία το πρωτόκολλο παραλαβής
της προμήθειας.
Οι Δ.Σ. Αντωνίου Αντώνιος, Ιγνατιάδης Θεόδωρος και
Τριανταφυλλίδης Παύλος έδωσαν λευκή ψήφο.
Εγκρίνει ομόφωνα το πρωτόκολλο παραλαβής του
έργου.
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Εγκρίνει με πλειοψηφία το πρωτόκολλο παραλαβής
του έργου.
Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. Αντωνίου Αντώνιος, Ιγνατιάδης
Θεόδωρος και Τριανταφυλλίδης Παύλος.
Η Δ.Σ. Βασιλειάδου Σοφία έδωσε λευκή ψήφο.
Εγκρίνει με πλειοψηφία το πρωτόκολλο παραλαβής
του έργου.
Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. Αντωνίου Αντώνιος, Ιγνατιάδης
Θεόδωρος και Τριανταφυλλίδης Παύλος.
Η Δ.Σ. Βασιλειάδου Σοφία έδωσε λευκή ψήφο.
Χορηγεί με πλειοψηφία παράταση προθεσμίας
περαίωσης του έργου έως 28-10-2011.
Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος,
Τριανταφυλλίδης Παύλος και Αντωνίου Αντώνιος.
Χορηγεί με πλειοψηφία παράταση προθεσμίας
περαίωσης του έργου έως 23-09-2011.
Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος,
Τριανταφυλλίδης Παύλος, Αντωνίου Αντώνιος και
Βασιλειάδου Σοφία.
Εγκρίνει ομόφωνα τη μετάβαση του Δημάρχου στην
Αθήνα.
Ψηφίζει ομόφωνα πίστωση για την προμήθεια ειδών
δεξιώσεως για δαπάνες του γραφείου δημοσίου
σχέσεων του Δήμου.
Παραχωρεί με πλειοψηφία τη χρήση χώρων στη
Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.
Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. Γακούδη Βασιλική και
Βασιλειάδου Σοφία.
Αποδέχεται ομόφωνα τα αιτήματα για επιστροφή
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και ψηφίζει τη
σχετική πίστωση.
Ψηφίζει με πλειοψηφία πίστωση για τις εκδηλώσεις.
Η Δ.Σ. Βασιλειάδου Σοφία έδωσε λευκή ψήφο.
Ψηφίζει με πλειοψηφία πίστωση για τις εκδηλώσεις.
Η Δ.Σ. Βασιλειάδου Σοφία έδωσε λευκή ψήφο.
Ψηφίζει με πλειοψηφία πίστωση για τις εκδηλώσεις.
Η Δ.Σ. Βασιλειάδου Σοφία έδωσε λευκή ψήφο.
Εγκρίνει ομόφωνα την οικονομική ενίσχυση άπορης
οικογένειας.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής
προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια υγρών
καυσίμων για το έτος 2010»
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Εγκρίνει ομόφωνα το πρωτόκολλο παραλαβής της
προμήθειας.

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Σήμερα την 21η Ιουλίου 2011 ημέρα Πέμπτη, η υπογεγραμμένη Νικολαϊδου Ευθυμία, Δημοτική υπάλληλος, με
εντολή Δημάρχου τοιχοκόλλησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου τον παραπάνω πίνακα με τα θέματα που
συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της 20ης Ιουλίου 2011.
Η τοιχοκόλληση έγινε παρουσία των παρακάτω μαρτύρων :
1. Παπαδοπούλου Μαρία
2. Καραμούτσιου Βασιλική
Η ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΑΣΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

