
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΗ     12-05-2011
Δ Η Μ Ο Σ     Θ Ε Ρ Μ Η Σ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 15232

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  11ης-05-2011

ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΔΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ

1. Παραλαβή του σχεδίου δράσης εξοικονόμησης 
ενέργειας και ενεργειακών επιθεωρήσεων των 
κτιρίων του Δήμου Θέρμης, στο πλαίσιο της 
υλοποίησης των ενεργειών για την κοινοτική 
πρωτοβουλία του «Συμφώνου των Δημάρχων». 

202 Παραλαμβάνει με πλειοψηφία το σχέδιο δράσης. 
Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, Αντωνίου 
Αντώνιος, Τριανταφυλλίδης Παύλος και Βασιλειάδου 
Σοφία. 

2. Έγκριση του σχεδίου δράσης αειφόρου 
ενέργειας (ΣΔΑΕ) στα πλαίσια του «Συμφώνου 
των Δημάρχων».

203 Εγκρίνει με πλειοψηφία το σχέδιο δράσης 
αειφόρου ενέργειας (ΣΔΑΕ) στα πλαίσια του 
«Συμφώνου των Δημάρχων».
Μειοψήφησαν οι Ιγνατιάδης Θεόδωρος, Αντωνίου 
Αντώνιος και Τριανταφυλλίδης Παύλος.

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2011 του 
Δήμου. 

204 Αναμορφώνει με πλειοψηφία τον προϋπολογισμό 
έτους 2011 του Δήμου. 
Μειοψήφησε η Δ.Σ. Γακούδη Βασιλική. 

4. Εκ νέου ψηφίσεις πιστώσεων για ανειλημμένες 
υποχρεώσεις του Δήμου.

205 Ψηφίζει ομόφωνα τις πιστώσεις. 

5. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για 
τη διαχείριση της ανακύκλωσης των υλικών 
συσκευασίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. 

206 Εγκρίνει με πλειοψηφία το σχέδιο της προγραμματικής 
σύμβασης. 
Απέχουν της ψηφοφορίας οι Δ.Σ. Ιγνατιάδης 
Θεόδωρος, Αντωνίου Αντώνιος και Τριανταφυλλίδης 
Παύλος ως προς τον ορισμό του εκπροσώπου του 
Δήμου.  

6. Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό. 207 Εγκρίνει ομόφωνα τον εξώδικο συμβιβασμό και 
εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή των 
σχετικών εγγράφων.

7. Δημιουργία θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ επί 
της οδού Στενημάχου 3 στον οικισμό Θέρμης. 

208 Αποφασίζει ομόφωνα να διατηρηθούν οι θέσεις 
στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων σε χώρους 
συνάθροισης κοινού της αυτές είχαν οριστεί με την υπ 
αριθμ. 140/2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
πρώην Δήμου Θέρμης.

8. Αλλαγή κατεύθυνσης μονοδρόμησης οδού 
Πολυτεχνείου οικισμού Της Ραιδεστού.

209 Εγκρίνει ομόφωνα την αλλαγή κατεύθυνσης 
μονοδρόμησης της οδού Πολυτεχνείου στον οικισμό 
Της Ραιδεστού, μεταξύ των οδών Κολοκοτρώνη και 
Αγίου Αθανασίου.

9. Παραλαβή της τοπογραφικής μελέτης στο 
πλαίσιο της «Μελέτης ανέγερσης κτιρίου 
πολλαπλών χρήσεων στο Ο.Τ. 12, οικ. 88, Τ.Δ. 
Καρδίας». 

210 Παραλαμβάνει ομόφωνα την τοπογραφική μελέτη. 

10. Παραχώρηση χρήσης χώρου του Γυμνασίου 
Θέρμης για τη λειτουργία και στέγαση του Ι.Ε.Κ. 
Θέρμης. 

211 Εγκρίνει ομόφωνα την παραχώρηση χρήσης χώρου 
του Γυμνασίου Θέρμης για λειτουργία και στέγαση ΙΕΚ 
Θέρμης. 

11. Έγκριση πρακτικών για αποζημίωση των 
επικειμένων στην περιοχή επέκτασης του 
ρυμοτομικού σχεδίου οικισμών του Δήμου 
Θέρμης.

212 Εγκρίνει ομόφωνα τα πρακτικά της επιτροπής για την 
αποζημίωση των επικειμένων του ρυμοτομικού 
σχεδίου οικισμών του Δήμου Θέρμης.

12. Έγκριση πρακτικού επιτροπής καθορισμού τιμής 
μονάδας αποζημίωσης λόγω ένταξης στο σχέδιο 
πόλης. 

213 Εγκρίνει ομόφωνα το πρακτικό της επιτροπής για τον 
καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω ένταξης 
στο σχέδιο πόλης. 

13. Έγκριση πρακτικών επιτροπής καθορισμού 
τιμής μονάδας μετατροπής εισφοράς γης σε 
χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης.

214 Εγκρίνει ομόφωνα τα πρακτικά της επιτροπής για τον 
καθορισμού τιμής μονάδας μετατροπής εισφοράς γης 
σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης



14. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 
του Νομικού Προσώπου «Αθλητικό Κέντρο 
Θέρμης». 

215 Εγκρίνει ομόφωνα τον απολογισμό έτους 2010του 
«Αθλητικού Κέντρου Θέρμης».

15. Παράταση μίσθωσης του υπ αριθμ. 23 (χέρσου) 
δημοτικού ακινήτου αγροκτήματος Θέρμης, 
έκτασης 3.984,76 τ.μ.

216 Εγκρίνει ομόφωνα την παράταση της μίσθωσης. 

16. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας συμβουλίου 
ένταξης μεταναστών.

217 Εγκρίνει ομόφωνα τον κανονισμό λειτουργίας του 
συμβουλίου ένταξης μεταναστών. 

17. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την 
συμμετοχή στην Τακτική Συνέλευση των 
μετόχων της εταιρείας «Λατομεία Κοινότητας 
Ταγαράδων Α.Ε.».

218 Ορίζει ομόφωνα εκπρόσωπο του Δήμου τον Δ.Σ. 
Καρκατζίνο Νικόλαο με αναπληρωτή του τον Δ.Σ. 
Παπαφιλίππου Νικόλαο. 

18. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση της σχετικής 
πίστωσης για ενημερωτική καμπάνια για το 
θεσμό της εθελοντικής αιμοδοσίας στο Δήμο 
Θέρμης

219 Εγκρίνει ομόφωνα τη δαπάνη και ψηφίζει την σχετική 
πίστωση για την ενημερωτική καμπάνια για την 
αιμοδοσία. 

19. Αίτημα ΕΘΙΑΓΕ για συνδιοργάνωση ημερίδας. 220 Εγκρίνει με πλειοψηφία το αίτημα του ΕΘΙΑΓΕ και 
ψηφίζει σχετική πίστωση.
Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, Αντωνίου 
Αντώνιος και Τριανταφυλλίδης Παύλος.  

20. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα. 221 Εγκρίνει ομόφωνα τη μετάβαση του Δημάρχου στην 
Αθήνα. 

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

222 Εγκρίνει ομόφωνα την διαγραφή και επαναβεβαίωση 
των χρηματικών καταλόγων καθώς και την επιστροφή 
των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

22. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας 
περαίωσης του έργου «Κατασκευή –
ανακατασκευή παιδικών χαρών».

223 Εγκρίνει με πλειοψηφία την παράταση προθεσμία 
περαίωσης του έργου. 
Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, 
Τριανταφυλλίδης Παύλος και Αντωνίου Αντώνιος.

23. Αίτημα κου Ιγνατιάδη Ζαχαρία για 
επανακαθορισμό δόσεων εισφοράς σε χρήμα.

224 Εγκρίνει ομόφωνα το αίτημα. 
Δεν συμμετείχε στην συζήτηση ο Δ.Σ. Ιγνατιάδης 
Θεόδωρος. 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συνέχιση της λειτουργίας του παραρτήματος  
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Βασιλικών.

225 Δεν αποδέχεται σε καμία περίπτωση την αναστολή 
λειτουργίας του παραρτήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Βασιλικών. 
Διεκδικεί με κάθε μέσο τη συνέχιση και την 
αναβάθμιση της λειτουργίας του.
Εξετάζει το ενδεχόμενο άσκησης κάθε ένδικου μέσου 
που θα απαιτηθεί προκειμένου να πετύχει την 
ακύρωση της υπ αριθμ. Υ20/547/15-04-2011
απόφαση της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Οι Δ.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, Αντωνίου Αντώνιος και 
Τριανταφυλλίδης Παύλος διατηρούν επιφυλάξεις. 
Απέχουν της ψηφοφορίας οι Δ.Σ. Βασιλειάδου Σοφία 
και Γακούδη Βασιλική. 

2. Ψήφιση και κατανομή πίστωσης για κάλυψη 
μέρους λειτουργικών δαπανών των σχολείων

226 Ψηφίζει και κατανέμει με πλειοψηφία την πίστωση για 
κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των σχολείων. 
Η Δ.Σ. Βασιλειάδου Σοφία δήλωσε ότι ψηφίζει υπέρ με 
επιφύλαξη. 
Η Δ.Σ. Γακούδη Βασιλική δήλωσε υπέρ της ψήφισης 
της πίστωσης και κατά της κατανομής του ποσού στις 
Σχολικές Επιτροπές. 

3. Παράταση σύμβασης της προμήθειας υγρών 
καυσίμων

227 Εγκρίνει ομόφωνα την παράταση της σύμβασης. 

4. Τροποποίηση της υπ αριθμ. 105/2011 Α.Δ.Σ. 
σχετικά με συγχώνευση των σχολικών 
επιτροπών όλων των σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Θέρμης

228 Εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση της 105/2011
Α.Δ.Σ. (αφαίρεση της Σ.Ε. 1

ου
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Θέρμης)



5. Τροποποίησης της υπ αριθμ. 107/2011 Α.Δ.Σ. 
σχετικά με συγχώνευση των σχολικών 
επιτροπών όλων των σχολικών μονάδων 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου 
Θέρμης

229 Εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση της 107/2011 
Α.Δ.Σ. (προσθήκη της Σ.Ε. 1

ου
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Θέρμης)

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Σήμερα την 12η Μαϊου 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 11ης Μαΐου 2011.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


