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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

Α∆Σ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ 

1. Αποδοχή επιχορήγησης από την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας για την αποπληρωµή 
ληξιπρόθεσµων οφειλών Προγράµµατος 
Σχολικής Στέγης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης για το έργο 
«Προσθήκη ορόφου στο 2

ο
 Γυµνάσιο Μίκρας» 

386 Αποδέχεται οµόφωνα την επιχορήγηση ύψους 
472.644,55 € από το Πρόγραµµα Επενδυτικών 
∆απανών ΚΑΠ Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης (Κωδικός ΕΠ : 3351ΘΕΣ001ΚΑΠ12) µε 
τίτλο «Αποπληρωµή οφειλών έργων Σχολικής Στέγης 
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης» για την πληρωµή λογαριασµών 
του έργου «Προσθήκη ορόφου στο 2

ο
 Γυµνάσιο 

Μίκρας», αναµορφώνει τον προϋπολογισµό 
οικονοµικού έτους 2013 του ∆ήµου και εξουσιοδοτεί 
την Ταµία του ∆ήµου να παραλάβει την επιταγή. 

2. Έκδοση ψηφίσµατος για την κλιµάκωση της 
επέµβασης στην Συρία 

387 Εκδίδει οµόφωνα ψήφισµα.  

3. Έκδοση ψηφίσµατος για τη δράση µελών 
‘’Χρυσής Αυγής’’ στα Βασιλικά 

388 Εκδίδει οµόφωνα ψήφισµα. 

 

 

  

ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ 

 

 

Α∆Σ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ 

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2014 
∆ήµου Θέρµης. 

389 Εγκρίνει µε πλειοψηφία το Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 
2014 του ∆ήµου Θέρµης.  
Μειοψήφησαν οι ∆.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος και 
Αντωνίου Αντώνιος.  
Απείχε της ψηφοφορίας η ∆.Σ. Βασιλειάδου Σοφία.  

2. Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαβούλευσης (εξ 
αναβολής). 

390 Αναβάλλει οµόφωνα τη συζήτηση του θέµατος (µη 
ύπαρξη 2/3 µελών ∆.Σ.). 

3. Λήψη απόφασης για την κατασκευή νέου 
αντλιοστασίου αποχέτευσης ακαθάρτων στο υπ 
αριθµ. 404

α
 χέρσο κοινόχρηστο αγροτεµάχιο 

Τ.Κ. Καρδίας για την ολοκλήρωση του υπό 
κατασκευή έργου «Κατασκευή εσωτερικών 
δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων και 
καταθλιπτικών αγωγών των οικισµών Τριλόφου 
και Καρδίας του ∆ήµου Θέρµης. 

391 Εγκρίνει οµόφωνα την κατασκευή νέου αντλιοστασίου 
αποχέτευσης ακαθάρτων στο υπ αριθµ. 404

α
 χέρσο 

κοινόχρηστο αγροτεµάχιο Τ.Κ. Καρδίας για την 
ολοκλήρωση του υπό κατασκευή έργου «Κατασκευή 
εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων και 
καταθλιπτικών αγωγών των οικισµών Τριλόφου και 
Καρδίας του ∆ήµου Θέρµης». 
 

4. Λήψη απόφασης περί διοικητικής αποβολής του 
κου Σουσαρη Θαλή από δηµοτική έκταση µε 
αριθµ. 1867 διανοµής αγροκτήµατος Τριλόφου. 

392 Εγκρίνει µε πλειοψηφία τη σύνταξη πρωτοκόλλου 
διοικητικής αποβολής από το ∆ήµαρχο κατά του κου 
Σουσάρη Θαλή, ο οποίος έχει καταλάβει τµήµα 
δηµοτικής έκτασης χερσολίβαδου µε αριθµ. 1867 της 
διανοµής του αγροκτήµατος Τριλόφου, εµβαδού 
5.360,00 τ.µ.   
Μειοψήφησε ο ∆.Σ. Βεζυρτζής Νικόλαος.  
Οι ∆.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, Αντωνίου Αντώνιος και 
Τριανταφυλλίδης Παύλος δήλωσαν παρών.  
Η ∆.Σ. Βασιλειάδου Σοφία έδωσε λευκή ψήφο.  

5. Ονοµατοθεσία οδών στην Τοπική Κοινότητα 
Ταγαράδων. 

393 Εγκρίνει οµόφωνα : 
α. τη µετονοµασία της οδού ∆. Υψηλάντη, από το 
ύψος της 30

ης
 Επαρχιακής Οδό Ταγαράδες – Αγ. 

Παρασκευή έως το οικόπεδο Ν’ 66 του συνοικισµού 
ιδιοκτητών (κτήµα Αγγελάκη) Ταγαράδων σε οδό 
«Καλλικράτη» 
β. την ονοµασία της αγροτικής οδού βορεοδυτικά του 
δασυλλίου ως οδός «Εµµανουήλ Κατσίκα». 



6. Καθορισµός αµοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου 
(εξ αναβολής). 

394 Αναβάλλει οµόφωνα τη συζήτηση του θέµατος (µη 
ύπαρξη 2/3 µελών ∆.Σ.). 

7. Συγκρότηση επιτροπής για εκτίµηση αξίας για 
παροχή διόδου. 

395 Συγκροτεί οµόφωνα επιτροπή, αποτελούµενη από 
τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. Κουγιάµη Αργύριο 
και Γακούδη Βασιλική καθώς και την υπάλληλο της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κα Ζησοπούλου Μαρία 
(Τοπ/φων Μηχανικών), για την εκτίµηση της αξίας του 
ακινήτου που θα παραχωρηθεί για δίοδο 

8. Μεταφορά υποχρεώσεων της υπό εκκαθάριση 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Βασιλικών στο ∆ήµο 
Θέρµης. 

396 Εγκρίνει οµόφωνα την καταβολή του οφειλοµένου από 
την αµιγή ∆ηµοτική Επιχείρηση Βασιλικών η οποία 
βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης, ποσού προς τον 
κο Μαυρουδή Νικόλαο του Αλεξάνδρου 

 
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Σήµερα την 05η Σεπτεµβρίου 2013 ηµέρα Πέµπτη, η υπογεγραµµένη Παπαθεοδώρου Χρυσούλα, ∆ηµοτική 
υπάλληλος, µε εντολή ∆ηµάρχου τοιχοκόλλησα στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου τον παραπάνω πίνακα µε 
τα θέµατα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της 04

ης
 Σεπτεµβρίου 2013. 

Η τοιχοκόλληση έγινε παρουσία των παρακάτω µαρτύρων : 
1. Νικολαϊδου Ευθυµία 
2. Τσανούκα Πηνελόπη        Η ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΑΣΑ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

ΚΟΥΓΙΑΜΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 


