
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΗ   22-09-2011
Δ Η Μ Ο Σ     Θ Ε Ρ Μ Η Σ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 35276

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21

ης
-09-2011

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΔΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ

1. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για 
κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της 
υπηρεσίας

459 Εγκρίνει με πλειοψηφία την πρόσληψη προσωπικού 
ΙΔΟΧ οκτώ (8) ατόμων,  πέντε (5) οδηγών με άδεια 
οδήγησης Γ’ κατηγορίας και τριών (3) εργατών, για 
χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών
Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, Αντωνίου 
Αντώνιος και Βασιλειάδου Σοφία. 

2. Αποδοχή της απόφασης ένταξης 1
ης

τροποποίησης της πράξης «Ανάπλαση 
πεζοδρομίων οδών Βασ. Ταβάκη και Δημ. 
Καραολή Δήμου Θέρμης»

460 Αποδέχεται ομόφωνα την απόφαση ένταξης 1
η

τροποποίηση της πράξης. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΔΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ

1. Αποδοχή της απόφασης ένταξης 1
ης

τροποποίησης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» με 
κωδικό MIS 346606 στο ΕΠ Μακεδονίας –
Θράκης και αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2011 του Δήμου.

461 Αποδέχεται ομόφωνα την απόφαση ένταξης 1
ης

τροποποίησης της πράξης. 

2. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης 
«Ανάπτυξη κόμβου στο διαδίκτυο για παροχή 
υπηρεσιών σε φορείς της διοίκησης, μελετητές, 
πολίτες και επιχειρήσεις στους Δήμους Θέρμης 
και Πυλαίας – Χορτιάτη» με Κωδικό MIS 327732
στο ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης.

462 Αποδέχεται ομόφωνα την απόφαση ένταξης της 
πράξης. 

3. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση 
πεζοδρομίων οδών Βασ. Ταβάκη και Δημ. 
Καραολή Δήμου Θέρμης» και καθορισμός 
τρόπου εκτέλεσης.

463 Εγκρίνει ομόφωνα την εκτέλεση του έργου και 
καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης τη δημοπρασία. 

4. Μίσθωση μηχανημάτων έργου και οχημάτων για 
τις ανάγκες του Δήμου και καθορισμός τρόπου 
ανάθεσης.

464 Εγκρίνει με πλειοψηφία τη μίσθωση μηχανημάτων 
έργου και οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου και 
καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης τη δημοπρασία. 
Η Δ.Σ. Βασιλειάδου Σοφία έδωσε λευκή ψήφο. 

5. Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό και 
κατάργηση δίκης.

465 Εγκρίνει με πλειοψηφία τον εξώδικο συμβιβασμό 
μεταξύ του Δήμου Θέρμης και της Κ/Ξ 
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ Α.Ε.-ΧΑΒΑΛΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, της 
εταιρείας ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΝ Α.Ε. και του Ευάγγελου 
Χαβαλέ του Βασιλείου. 
Απείχε της ψηφοφορίας η Δ.Σ. Γακούδη Βασιλική. 

6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της 
προγραμματικής σύμβασης (1

η
 τροποποίηση) 

για την πράξη «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων 
αποχέτευσης αντλιοστασίων και καταθλιπτικών 
αγωγών των οικισμών Τριλόφου και Καρδίας 
του Δήμου Θέρμης». 

466 Ορίζει ομόφωνα εκπρόσωπο του Δήμου τον Δ.Σ. 
Γκουστίλη Θεόδωρο με αναπληρωτή του τον Δ.Σ. 
Σαμαρά Νικηφόρο. 

7. Λήψη απόφασης σχετικά με ένσταση αναδόχου 
του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αστικής 
οδοποιίας έτους 2010».

ΑΝΑΒΟΛΗ



8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης 
του έργου «Διανοίξεις οδών στην επέκταση 
Θέρμης». 

467 Χορηγεί με πλειοψηφία παράταση προθεσμίας 
περαίωσης του έργου έως 20-10-2011.
Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, Αντωνίου 
Αντώνιος και Τριανταφυλλίδης Παύλος. 

9. Λήψη απόφασης για υποκατάσταση με 
απαλλαγή του αναδόχου και παράταση 
προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διανοίξεις 
οδών στην επέκταση Θέρμης». 

468 Εγκρίνει με πλειοψηφία την υποκατάσταση με 

απαλλαγή της αναδόχου εταιρείας «ΠΑΓΩΝΗΣ 
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ» από την Κοινοπραξία 
ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε. – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΖΑΡΡΗΣ 
Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Χορηγεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 
έως 20η-08-2012.
Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, Αντωνίου 
Αντώνιος και Τριανταφυλλίδης Σάββας. 

10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης 
του έργου «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης 
Ο.Τ. 31 και διαμόρφωση πεζοδρόμου μεταξύ ΟΤ 
33 & ΟΤ 34 στην περιοχή Βλάχος στο Τ.Δ. 
Τριλόφου. 

469 Χορηγεί με πλειοψηφία  παράταση προθεσμίας 
περαίωσης του έργου έως 30-11-2011.
Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, Αντωνίου 
Αντώνιος και Τριανταφυλλίδης Παύλος.

11. Επιστροφή πρόσθετων εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης του έργου: «Προσθήκη αιθουσών στο 
Δημοτικό Σχολείο Κάτω Σχολαρίου».

470 Εγκρίνει ομόφωνα την επιστροφή των πρόσθετων 
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης του έργου. 

12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
της προμήθειας με τίτλο «Πλαστικές σακούλες 
για κάδους απορριμμάτων».

471 Εγκρίνει με πλειοψηφία το πρωτόκολλο παραλαβής 
της προμήθειας. 
Απείχαν της ψηφοφορίας οι Δ.Σ. Ιγνατιάδης 
Θεόδωρος, Αντωνίου Αντώνιος και Τριανταφυλλίδης 
Παύλος. 

13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής 
της προμήθειας πινακίδων κατακόρυφης 
σήμανσης. 

472 Εγκρίνει με πλειοψηφία το πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής της προμήθειας. 
Απείχαν της ψηφοφορίας οι Δ.Σ. Ιγνατιάδης 
Θεόδωρος, Αντωνίου Αντώνιος και Τριανταφυλλίδης 
Παύλος. 

14. Παραλαβή της γεωτεχνικής μελέτης για την 
ανέγερση κέντρου διοικητικής και κοινωνικής 
υποστήριξης στο Τ.Δ. Καρδίας. 

473 Παραλαμβάνει ομόφωνα τη μελέτη. 

15. Παραλαβή της γεωτεχνικής μελέτης για την 
ανέγερση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στο Ο.Τ. 
12 οικ. 88 στο Τ.Δ. Καρδίας.

474 Παραλαμβάνει ομόφωνα τη μελέτη. 

16. Παραλαβή της γεωτεχνικής μελέτης για την 
ανέγερση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στα οικ. 
420 και 421 του Τ.Κ. Κ. Σχολαρίου.

475 Παραλαμβάνει ομόφωνα τη μελέτη. 

17. Καθορισμός οριογραμμής ρέματος στην Τοπική 
Κοινότητα Σουρωτής. 

ΑΝΑΒΟΛΗ

18. Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση 
κτηνοτροφικής μονάδας κου Κροστάλλη 
Βασιλείου στην Τοπική Κοινότητα Περιστεράς.

476 Γνωμοδοτεί με πλειοψηφία υπέρ της εγκατάστασης. 
Απείχε της ψηφοφορίας η Δ.Σ. Βασιλειάδου Σοφία. 

19. Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση 
κτηνοτροφικής μονάδας κου Ντισλή Ανδρέα 
στην Τοπική Κοινότητα Περιστεράς. 

477 Γνωμοδοτεί με πλειοψηφία υπέρ της εγκατάστασης. 
Απείχε της ψηφοφορίας η Δ.Σ. Βασιλειάδου Σοφία. 

20. Ανάκληση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου 
για είσοδο –έξοδο οχήματος σε ιδιωτικό χώρο 
στάθμευσης στη Δημοτική Κοινότητα Θέρμης.

478 Ανακαλεί ομόφωνα την άδεια χρήσης κοινόχρηστου 
χώρου. 

21. Ανάκληση της υπ αριθμ. 301/2011 Α.Δ.Σ. και 
λήψη νέας απόφασης σχετικά με αποξήλωση 
εγκάρσιας υπερυψωμένης λωρίδας σε 
οδόστρωμα για μείωση ταχύτητας στη Δημοτική 
Κοινότητα Θέρμης.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

22. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγραφής 
χρεών. 

479 Εγκρίνει ομόφωνα το πρακτικό της επιτροπής. 

23. Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών 
θανόντων χωρίς κληρονόμους.

480 Εγκρίνει ομόφωνα τη διαγραφή των οφειλών 
θανόντων χωρίς κληρονόμους και την εκταφή τους. 

24. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων 
χρημάτων.

481 Εγκρίνει ομόφωνα την επιστροφή αχρεωστήτως 
καταβληθέντων και εισπραχθέντων. 



25. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2011 του Δήμου.

482 Αναμορφώνει με πλειοψηφία τον προϋπολογισμό του 
Δήμου. 
Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, Αντωνίου 
Αντώνιος και Τριανταφυλλίδης Παύλος για τον ΚΑ που 
αφορά φόρους & τέλη. 

26. Αποδοχή επιχορήγησης και αναμόρφωση 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011του 
Δήμου.

483 Αποδέχεται ομόφωνα την επιχορήγηση και 
αναμορφώνει τον προϋπολογισμό. 

27. Ψήφιση πίστωσης για τη διοργάνωση 
σεμιναρίων κι ομιλιών με θέμα τους σεισμούς, 
πυρκαγιές και λοιπά καιρικά φαινόμενα.

ΑΝΑΒΟΛΗ

28. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια πανό 
ενημέρωσης δραστηριοτήτων του Δήμου.  

484 Ψηφίζει ομόφωνα την σχετική πίστωση. 

29. Ψήφιση πίστωσης για εκδηλώσεις Ι.Ν. Αγίου 
Δημητρίου οικισμών Πλαγιαρίου και Λακκιάς. 

485 Ψηφίζει με πλειοψηφία την σχετική πίστωση. 
Απείχε της ψηφοφορίας η Δ.Σ. Βασιλειάδου Σοφία. 

30. Συνδρομή του Δήμου στη διαδικτυακή υπηρεσία 
‘kathimerinotita’ και ψήφιση της σχετικής 
πίστωσης. 

486 Εγκρίνει με πλειοψηφία την συνδρομή του Δήμου και 
ψηφίζει την σχετική πίστωση. 
Μειοψήφησε ο Δ.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος. 

31. Αλλαγή ορίων σχολικών μονάδων Δήμου 
Θέρμης. 

487 Υιοθετεί με πλειοψηφία τις προτάσεις της Δημοτικής 
Επιτροπής Παιδείας για αλλαγή ορίων σχολικών 
μονάδων Δήμου Θέρμης. 
Απείχε της ψηφοφορίας η Δ.Σ. Βασιλειάδου Σοφία. 

32. Ορισμός επιτροπής εκτίμησης για την 
καταγραφή των οχημάτων – μηχανημάτων του 
Δήμου (για ασφάλιση).

488 Ορίζει ομόφωνα επιτροπή για την εκτίμηση & 
καταγραφή των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου 
αποτελούμενη από τους : 
- Γκρόζο Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο, με 
αναπληρωτή τον Μουστάκα Βασίλειο, Δημοτικό 
Σύμβουλο
- Λάμπουρα Ιωάννη, υπάλληλο του Δήμου ειδικότητας 
ΤΕ Μηχανικών Οχημάτων με αναπληρωτή τον Κιζάκη 
Θεολόγη, υπάλληλο του Δήμου ειδικότητας ΔΕ 
Οδηγών
- Σαμαρά Τρύφωνα, υπάλληλο του Δήμου ειδικότητας 
ΔΕ Δομικών Έργων, με αναπληρωτή τον Σερασίδη 
Ιωάννη, υπάλληλο του Δήμου ειδικότητας ΔΕ 
Διοικητικού

33. Ορισμός μελών στην συντακτική επιτροπή της 
εφημερίδας «Θέρμης Δρώμενα».

489 Ορίζει ομόφωνα μέλη στην συντακτική επιτροπή τους 
Δ.Σ. Τιτέλης Κωνσταντίνο, Σαμαράς Σωκράτης, 
Τσιολάκης Αριστόβουλο, Παπαφιλίππου Νικόλαο και  
Βασιλειάδου Σοφία. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Π.Π.ΑΘ. θα ορίσει τα 
υπόλοιπα έξι (6) μέλη τα οποία  θα προέρχονται από 
κατοίκους της περιοχής και δημοσιογράφους.
Ο Δ.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος πρότεινε ως μέλος την 
κάτοικο – εκπαιδευτικό κα Ρογδάκη Μαρία)

34. Έγκριση μετάβασης Δημοτικού Συμβούλου στην 
Αθήνα.

490 Εγκρίνει ομόφωνα τη μετάβαση του Δημοτικού 
Συμβούλου κου Τσολάκη Αποστόλου στην Αθήνα. 

35. Ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων. 491 Εγκρίνει ομόφωνα την ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων 
κατοίκων. 
(Ζαχαροπούλου 500,00, Μιχαλάκας 300,00)

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Σήμερα την 22α Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη, η υπογεγραμμένη Παπαθεοδώρου Χρυσούλα, Δημοτική 

υπάλληλος, με εντολή Δημάρχου τοιχοκόλλησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου τον παραπάνω πίνακα με 
τα θέματα που συζητήθηκαν στην έκτακτη συνεδρίαση της 21ης Σεπτεμβρίου 2011.

Η τοιχοκόλληση έγινε παρουσία των παρακάτω μαρτύρων :
1. Παπαδοπούλου Μαρία
2. Νικολαϊδου Ευθυμία Η ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΑΣΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


