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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  01ης-06-2011

ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΔΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ

1. Λειτουργία του παραρτήματος  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
Βασιλικών.

230 Νομιμοποιεί ομόφωνα τις μέχρι σήμερα ενέργειες του 
Δημάρχου Θέρμης. 
Αποφασίζει να συνεργαστεί με τις υπηρεσίες του ΙΚΑ –
ΕΤΑΜ για την στέγαση των υπηρεσιών τους,  στο 
δημοτικό κτίριο του πρώην ΕΠΑΛ Βασιλικών και 
συγκεκριμένα σε χώρους που θα επιλεγούν και θα 
διαμορφωθούν κατάλληλα, ώστε να ικανοποιούν τις 
ανάγκες λειτουργίας του παραρτήματος ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 
Βασιλικών.  
Τροποποιεί την υπ αριθμ. 196/2011 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης άτυπης 
επιτροπής ως προς τον αριθμό των μελών αυτής, 
προσθέτοντας ως μέλος της επιτροπής τον 
εκπρόσωπο της Επιτροπής Αγώνα της Δημοτικής 
Ενότητας Βασιλικών.  
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, κο Παπαδόπουλο 
Θεόδωρο, να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια 
για την υλοποίηση της προσωρινής διαταγής και την 
εφαρμογή της παρούσας απόφασης. 

2. Ψήφιση πίστωσης για τις εκδηλώσεις του Ι.Ν. 
Αγ. Κωνσταντίνου Βασιλικών (ΓΟΧ).

231 Ψηφίζει με πλειοψηφία την πίστωση για τις 
εκδηλώσεις του Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου (ΓΟΧ).
Απείχε η Δ.Σ. Βασιλειάδου Σοφία

3. Ψήφιση πίστωσης για τις εκδηλώσεις του 
εορτασμού του ολοκαυτώματος Βασιλικών και 
μάχης του Καπετάν Χάψα.

232 Ψηφίζει με πλειοψηφία την πίστωση για τις 
εκδηλώσεις του Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου (ΓΟΧ).
Απείχε η Δ.Σ. Βασιλειάδου Σοφία

4. Συμμετοχή του Δήμου Θέρμης στο έργο με τίτλο 
«Ανάπτυξη πρωτοκόλλων και εργαλείων για την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση εθελοντικών 
οργανώσεων στον τομέα της πολιτικής 
προστασίας από φυσικές καταστροφές (δασικές 
πυρκαγιές) σε Ελλάδα και Βουλγαρία».

233 Εγκρίνει με πλειοψηφία την συμμετοχή του Δήμου για 
υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα. 
Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος και 
Αντωνίου Αντώνιος

5. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Easytrip : GR –
BG Λύσεις Ε – Κινητικότητα» στο πρόγραμμα 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ –
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007 – 2013.

234 Εγκρίνει με πλειοψηφία την υποβολή πρότασης. 
Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος και 
Αντωνίου Αντώνιος. 
Η Δ.Σ. Βασιλειάδου Σοφία δήλωσε ότι διατηρεί 
επιφυλάξεις.

6. Λήψη απόφασης σχετικά με αλλαγή της 
διευθύνουσας υπηρεσίας των έργων και 
μελετών του Δήμου Θέρμης που βρίσκονται σε 
εξέλιξη και επιβλέπονται από τις υπηρεσίες της 
πρώην Τ.Υ.Δ.Κ., που εντάχθηκαν στις Τεχνικές 
Υπηρεσίες Δήμου Θεσσαλονίκης.

235 Εγκρίνει ομόφωνα την αλλαγή της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας στα συνεχιζόμενα έργα και μελέτες, των 
συν/νων Δήμων, από την Διεύθυνση Κατασκευών 
Αρχιτεκτονικών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης και 
ορίζει ως νέα Διευθύνουσα Υπηρεσία των παραπάνω 
αναφερόμενων έργων και μελετών την Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου 
Θέρμης. 

7. Άρση απαγόρευσης αριστερής στροφής από την 
οδό Εσπερίδων ως οδό Περικλέους της 
Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου.  

236 Εγκρίνει ομόφωνα την άρση απαγόρευσης αριστερής 
στροφής από την οδό Εσπερίδων ως οδό Περικλέους 
της Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου.  

8. Καθορισμός του πλάτους πεζοδρομίων για την 
εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση –
φωτισμός – κράσπεδα δρόμου προς Ι.Ν. Αγ. 
Κωνσταντίνου & Ελένης Άνω Σχολαρίου». 

237 Εγκρίνει ομόφωνα τον καθορισμό του πλάτους 
πεζοδρομίων γύρω από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Κωνσταντίνου και Ελένης για την εκτέλεση του έργου 
«Ασφαλτόστρωση – φωτισμός – κράσπεδα δρόμου 
προς Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης Άνω 
Σχολαρίου» (αριθμ. μελέτης 1/2011).



9. Τροποποίηση υψομετρικής μελέτης στον 
οικισμό Άνω Σχολαρίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Τριλόφου του Δήμου Θέρμης.

238 Εγκρίνει και παραλαμβάνει την τροποποιημένη 
υψομετρική μελέτη.

10. Έγκριση απολογισμών οικονομικού έτους 2010 
των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Θέρμης.

239 Εγκρίνει ομόφωνα της απολογισμούς των Σχολικών 
Επιτροπών. 

11. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων 
προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου.

240 Καθορίζει με πλειοψηφία τον αριθμό και της 
ειδικότητες του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου για της υπηρεσίες του Δήμου 
καθώς και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου ως εξής : 
Α. για το Δήμο Θέρμης : 
Δύο (2) θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
Δύο (2) θέσεις ΔΕ Οδηγών (Λεωφορείων)
Β. για το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία 
«Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 
Θέρμης (πρώην Ι.Β.Σ.Θ.)» 
Μία (1) θέση ΔΕ Οδηγών
Μία (1) θέση ΔΕ Μαγείρων / Μαγειρισσών
Μία (1) θέση ΥΕ Βοηθών Μαγείρων / Μαγειρισσών
Δύο (2) θέσεις ΥΕ Καθαριστριών
Γ. για το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία 
«Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Βασιλικών» 
Μία (1) θέση ΔΕ (ΙΕΚ) Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
Μία (1) θέση ΔΕ Οδηγών Λεωφορείων
Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, Αντωνίου 
Αντώνιος και Βασιλειάδου Σοφία. 

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

241 Εγκρίνει με πλειοψηφία την πρόσληψη είκοσι (20) 
ατόμων για διάστημα δύο (2) μηνών (δίμηνο Ιουλίου –
Αυγούστου) για κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών 
αναγκών της υπηρεσίας.
Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, Αντωνίου 
Αντώνιος και Βασιλειάδου Σοφία. 

13. Λήψη απόφασης σχετικά με χωρική μεταβολή 
των υπ αριθμ. 632 και 633 αγροτεμαχίων του 
αγροκτήματος Ταγαράδων. 

ΑΝΑΒΟΛΗ

14. Λήψη απόφασης σχετικά με διοικητική αποβολή 
ιδιοκτήτη για καταληφθέν τμήμα αγροτικού 
δρόμου και ρέματος αγροκτήματος Νέου 
Ρυσίου.

242 Αποφασίζει ομόφωνα να ειδοποιηθεί εγγράφως η 
εταιρεία Αφοι Σαφραλιώτη Ο.Ε. να αποσύρει υλικά και 
κατασκευές και εφόσον δεν συμμορφωθεί να προβεί 
σε διοικητική αποβολή. 

15. Έγκριση 1
ου

 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών του έργου «Αναβάθμιση του 
Ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου ποδοσφαίρου 
Καρδίας και ηλεκτροφωτισμός των γηπέδων 
ποδοσφαίρου μίνι 5Χ5 και καλαθοσφαίρισης 
Πλαγιαρίου». 

243 Εγκρίνει ομόφωνα τον ΑΠΕ του έργου. 

16. Έγκριση 1
ου

 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση αστικής 
οδοποιίας έτους 2010» του πρώην Δήμου 
Θέρμης. 

244 Εγκρίνει με πλειοψηφία τον ΑΠΕ του έργου.
Απείχε της ψηφοφορίας η Δ.Σ. Βασιλειάδου Σοφία.  

17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
της προμήθειας ψυχρού ασφαλτομίγματος. 

245 Εγκρίνει με πλειοψηφία το πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής της προμήθειας. 
Απείχε της ψηφοφορίας η Δ.Σ. Βασιλειάδου Σοφία. 

18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
της προμήθειας αδρανών υλικών (3

Α
, σκύρα 

κ.λ.π.).

246 Εγκρίνει με πλειοψηφία το πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής της προμήθειας. 
Απείχε της ψηφοφορίας η Δ.Σ. Βασιλειάδου Σοφία. 

19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
της προμήθειας προϊόντων σιδήρου. 

247 Εγκρίνει με πλειοψηφία το πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής της προμήθειας. 
Απείχε της ψηφοφορίας η Δ.Σ. Βασιλειάδου Σοφία. 

20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
της προμήθειας με τίτλο «Αναλώσιμα υλικά 
πρασίνου». 

248 Εγκρίνει με πλειοψηφία το πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής της προμήθειας. 
Απείχε της ψηφοφορίας η Δ.Σ. Βασιλειάδου Σοφία. 

21. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
της προμήθειας οικοδομικών υλικών 
συντήρησης δημοτικών κτιρίων.

249 Εγκρίνει με πλειοψηφία το πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής της προμήθειας. 
Απείχε της ψηφοφορίας η Δ.Σ. Βασιλειάδου Σοφία. 



22. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
της προμήθειας χρωμάτων για τη συντήρηση 
δημοτικών εγκαταστάσεων.

250 Εγκρίνει με πλειοψηφία το πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής της προμήθειας. 
Απείχε της ψηφοφορίας η Δ.Σ. Βασιλειάδου Σοφία. 

23. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
της προμήθειας σπόρων, λιπασμάτων, 
φαρμάκων έτους 2009. 

251 Εγκρίνει με πλειοψηφία το πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής της προμήθειας. 
Απείχε της ψηφοφορίας η Δ.Σ. Βασιλειάδου Σοφία. 

24. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
της προμήθειας εργαλείων και μικροεργαλείων 
επιπλοποιίας και σιδηρουργείου.

252 Εγκρίνει με πλειοψηφία το πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής της προμήθειας. 
Απείχε της ψηφοφορίας η Δ.Σ. Βασιλειάδου Σοφία. 

25. Έγκριση ισολογισμού έτους 2010 της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, 
Αθλητισμού Μίκρας έτους 2010.

253 Εγκρίνει με πλειοψηφία τον ισολογισμό της 
ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Μ. 
Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, Αντωνίου 
Αντώνιος και Βασιλειάδου Σοφία. 
Απείχαν της ψηφοφορίας οι Δ.Σ. Παπαφιλίππου 
Νικόλαος, Γακούδη Βασιλική, Σαμαράς Νικηφόρος, 
Καπουσούζη Μαριάνθη. 

26. Έγκριση ισολογισμού έτους 2010 της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πολιτικής 
Θέρμης. 

254 Εγκρίνει με πλειοψηφία τον ισολογισμό της 
ΔΕΚΟΙΠΟΘ. 
Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, Αντωνίου 
Αντώνιος και Βασιλειάδου Σοφία. 
Απείχαν της ψηφοφορίας οι Δ.Σ. Παπαφιλίππου 
Νικόλαος, Γακούδη Βασιλική, Σαμαράς Νικηφόρος, 
Καπουσούζη Μαριάνθη. 

27. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού όψεως στην 
Τράπεζα Eurobank.

255 Εγκρίνει ομόφωνα το άνοιγμα τραπεζικού 
λογαριασμού όψεως στην Τράπεζα Eurobank

28. Έντοκη κατάθεση χρημάτων από Πράξεις 
Εφαρμογής περιοχής επέκτασης οικισμών 
Θέρμης και Τριαδίου σε τράπεζα.  

256 Εγκρίνει ομόφωνα την έντοκη κατάθεση των 
χρημάτων του Δήμου, τα οποία προέρχονται από
εισφορές σε χρήμα από τις Πράξεις Εφαρμογής 
περιοχών επέκτασης οικισμών Θέρμης και Τριαδίου 
του Δήμου Θέρμης και προορίζονται αποκλειστικά για 
κοινωφελή έργα στις περιοχές αυτές στην Τράπεζα 
Millennium, και συγκεκριμένα : 
α. του ποσού των 5.000.000,00 € από 01-06-2011
έως 30-11-2011 με επιτόκιο 6,78%, 
β. του ποσού των 3.000.000,00 € από 01-06-2011
έως 31-08-2011 με επιτόκιο 6,58%, 
γ. του ποσού των 2.000.000,00 € από 01-06-2011 έως 
31-07-2011 με επιτόκιο 6,28% και 
δ. του ποσού των 3.000.000,00 € από 06-06-2011
έως 05-07-2011 και με δυνατότητα μηνιαίας 
ανανέωσης μέχρι ανάκλησης της σχετικής εντολής με 
επιτόκιο 6,28%. 

29. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2011 του 
Δήμου. 

257 Αναμορφώνει με πλειοψηφία τον προϋπολογισμό. 
Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος και 
Αντωνίου Αντώνιος.

30. Εκ νέου ψήφιση πιστώσεων για ανειλημμένες 
υποχρεώσεις του Δήμου.

258 Ψηφίζει ομόφωνα τις πιστώσεις. 

31. Έγκριση πρακτικού επιτροπής καθορισμού τιμής 
μονάδας αποζημίωσης λόγω ένταξης στο σχέδιο 
πόλεως (αριθμ. 80/2011 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής).

259 Εγκρίνει ομόφωνα το πρακτικό. 

32. Έγκριση πρακτικών επιτροπής καθορισμού 
τιμής μονάδας μετατροπής εισφοράς γης σε 
χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλεως (αριθμ. 
79/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). 

260 Εγκρίνει ομόφωνα τα πρακτικά. 

33. Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρηματικών 
καταλόγων από επέκταση σχεδίου πόλης 
Θέρμης.

261 Εγκρίνει ομόφωνα τη διαγραφή και επαναβεβαίωση 
των χρηματικών καταλόγων καθώς και την επιστροφή 
των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

34. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και 
εισπραχθέντων. 

262 Εγκρίνει ομόφωνα την επιστροφή των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων και εισπραχθέντων ποσών και ψηφίζει 
την σχετική πίστωση. 

35. Ψήφιση πίστωσης για καταβολή οδοιπορικών 
εξόδων και εκτός έδρας αποζημίωσης 
Δημάρχου.

263 Ψηφίζει ομόφωνα πίστωση για την καταβολή των 
οδοιπορικών εξόδων του Δημάρχου. 



36. Αίτημα για χορήγηση άδειας τοποθέτησης 
ενδεικτικής πινακίδας φαρμακείου.

264 Εγκρίνει ομόφωνα τη χορήγηση της άδειας. 

37. Αίτημα Συλλόγου Βλάχων Θέρμης – Τριαδίου 
για επιχορήγηση εκδήλωσης.

265 Παραπέμπει ομόφωνα το θέμα στη ΔΕΠΑΘ.

38. Αίτημα Συλλόγου Μανδριτσιωτών – Θρακιωτών 
Θέρμης για επιχορήγηση εκδήλωσης.

266 Παραπέμπει ομόφωνα το θέμα στη ΔΕΠΑΘ.

39. Οικονομική ενίσχυση απόρων οικογενειών. 267 Εγκρίνει ομόφωνα την ενίσχυση της κας Σκανδάλη 
Κωνσταντινιάς με το ποσό των 300,00 €.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ψήφιση πίστωσης για τις εκδηλώσεις του Ι.Ν. 
Αγ. Πνεύματος Περιστεράς

268 Ψηφίζει με πλειοψηφία την πίστωση για τις 
εκδηλώσεις του Ι.Ν. 
Απείχε η Δ.Σ. Βασιλειάδου Σοφία

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Σήμερα την 02α Ιουνίου 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 στη συνεδρίαση της 01ης Ιουνίου 2011.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
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