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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

Α∆Σ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ 

1. Έκδοση ψηφίσµατος για τη δολοφονία του 
Παύλου Φύσσα 

397 Εκδίδει οµόφωνα ψήφισµα.  

2. Έγκριση δαπάνης για κάλυψη µέρους των 
εξόδων άσκησης αντιµετώπισης φυσικών 
καταστροφών µε την ονοµασία «ΑΙΓΙΣ 2013» 

398 Εγκρίνει µε πλειοψηφία τη συµµετοχή του ∆ήµου στην 
άσκηση αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών, τη 
δαπάνη και δεσµεύει την σχετική πίστωση.  
Οι ∆.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος και Αντωνίου Αντώνιος 
έδωσαν λευκή ψήφο.  

3. Αίτηµα ∆ήµου προς τον Σύνδεσµο Ο.Τ.Α. 
Νοµού Θεσσαλονίκης για παραχώρηση 
οχήµατος 

399 Εγκρίνει οµόφωνα να κατατεθεί αίτηµα προς τον 
Σύνδεσµο ΟΤΑ Νοµού Θεσσαλονίκης για 
παραχώρηση χρήσης ενός (1) οχήµατος – συρµού 
αποτελούµενου ελκυστήρα (τράκτορα) και 
επικαθήµενο µε υπερκατασκευή απορριµµατοφόρο 
πρέσα  (πρεσ-κοντέινερ). 

4. Αίτηµα για παραχώρηση χρήσης χώρου 
∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης. 

400 Εγκρίνει οµόφωνα τη δωρεάν παραχώρηση της 
χρήσης του αύλειου χώρου του παρεκκλησίου του 
Αγίου Τρύφωνα στο σύλλογο Φίλων Κρητικής 
Παράδοσης Θέρµης «Ξαστεριά» το Σάββατο 21 
Σεπτεµβρίου 2013. 

5. Αποδοχή διάθεσης για χρήση µηχανήµατος της 
∆/νσης Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας 

401 Αποδέχεται οµόφωνα τη διάθεση για χρήση από την 
∆/νση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης 
στο ∆ήµο Θέρµης για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών 
ενός ερπυστριοφόρου προωθητήρα γαιών D53-H 16 
τύπου KOMATSU.  

 

 

 

  

ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ 

 

 

Α∆Σ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ 

1. Υποκατάσταση αναδόχου της µελέτης 
«Κτηµατογράφηση, Πολεοδόµηση, Μελέτη 
Γεωλογικής Καταλληλότητας και Πράξη 
Εφαρµογής περιοχής επέκτασης ∆.∆. Ν. Ρυσίου 
∆ήµου Θέρµης».  

402 Εγκρίνει οµόφωνα την κατ΄ εξαίρεση εκχώρηση της 
µελέτης έτσι ώστε να προωθηθεί η ολοκλήρωση της 
σχετικής σύµβασης µε το νέο διαµορφωµένο 
µελετητικό σχήµα «Συµπράττοντα γραφεία µελετών : 
‘’Αθηνά Γιαννακού, ΓΑΙΑ Α.Ε., Κριτσινελη Ειρήνη, 
Λουπασάκης Κωνσταντίνος’’».  

2. Έγκριση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης 
(Ο.Π.∆.) έτους 2013 ∆ήµου Θέρµης. 

403 Εγκρίνει µε πλειοψηφία και ψηφίζει το Ολοκληρωµένο 
Πλαίσιο ∆ράσης (ΟΠ∆) 2013 ∆ήµου Θέρµης.  
Μειοψήφησαν οι ∆.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, Αντωνίου 
Αντώνιος, Σαµαράς Νικηφόρος και Γακούδη Βασιλική 

3. Γνωµοδότηση για την τροποποίηση του άρθρου 
13.5 της σύµβασης µεταξύ του Συνδέσµου 
Ο.Τ.Α. Ν. Θεσσαλονίκης και της Ηλέκτωρ Α.Ε. 
για την κατασκευή δικτύου τηλεθέρµανσης.  

404 Γνωµοδοτεί οµόφωνα υπέρ της τροποποίησης του 
άρθρου 13.5 της σύµβασης του 2013 µεταξύ 
Συνδέσµου Ο.Τ.Α. Νοµού Θεσσαλονίκης και της 
εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. για την εκµετάλλευση του 
παραγόµενου βιοαερίου από την πρώην χωµατερή 
Ταγαράδων.  
Ο ∆.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος εξέφρασε επιφυλάξεις.  

 
 
 



 
4. Έγκριση της υπ αριθµ. 134/2013 απόφασης 

∆.Σ. ∆.Ε.Υ.Α.Θ. για τον καθορισµό κόστους 
σύνδεσης για την αποχέτευση Τ.Κ. Τριλόφου – 
Καρδίας.  

405 Εγκρίνει µε πλειοψηφία  την απόφαση του ∆.Σ. της 
∆.Ε.Υ.Α.Θ. και καθορίζει για την αποχέτευση Τ.Κ. 
Τριλόφου – Καρδίας  
1. την τιµή του πλάτους του δρόµου L (Ιδιωτική 
διακλάδωση=1/2*L*Κ2), να είναι µεγαλύτερη ή ίση µε 
τα τέσσερα (4) µέτρα, ήτοι L>4.  
2. για κάθε δεύτερη αναµονή αποχέτευσης στο ίδιο 
οικόπεδο ορίζεται η χρέωση κατά 20% επιπλέον του 
κόστους της πρώτης σύνδεσης.  
Μειοψήφησαν οι ∆.σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος και 
Αντωνίου Αντώνιος.  
Απείχε της ψηφοφορίας η ∆.Σ. Γακούδη Βασιλική.   

5. Λήψη απόφασης περί άρσης υποθήκης σε 
ακίνητα ιδιοκτησίας της κας Ελένης χήρας 
Λεωνίδα Μανωλοπούλου.  

406 Συναινεί οµόφωνα στην άρση υποθήκης και 
εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή κάθε 
σχετικού εγγράφου.  

6. Έγκριση όρων διακήρυξης για την εργασία 
«Συντήρηση & επισκευή οχηµάτων, 
µηχανηµάτων έργου και αγροτικών 
µηχανηµάτων του ∆ήµου µε προµήθεια των 
ανταλλακτικών τους». 

407 Εγκρίνει µε πλειοψηφία τους όρους διακήρυξης για την 
εργασία.  
Μειοψήφησε η ∆.Σ. Γακούδη Βασιλική.  

7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
της προµήθειας εργαλείων και µικροϋλικών 
επιπλοποιίας και σιδηρουργείου.  

408 Εγκρίνει οµόφωνα το πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής της προµήθειας.  

8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής 
των εργασιών της 5

ης
 (Συνάντηση εργασίας στη 

∆αδιά Έβρου) και 6
ης

 µετακίνησης (Συνάντηση 
εργασίας στη Σόφια – Βουλγαρία) στο πλαίσιο 
παροχής εργασιών µε τίτλο «Παροχή 
υπηρεσιών µεταφοράς, διαµονής & 
διοργάνωσης προγραµµάτων κατάρτισης 
σχετικά µε την εκπαίδευση και την κατάρτιση 
των εθελοντικών οργανώσεων στον τοµέα της 
πολιτικής προστασίας έναντι φυσικών 
καταστροφών (δασικών πυρκαγιών) στην 
Ελλάδα και Βουλγαρία – Outland».  

409 Εγκρίνει µε πλειοψηφία το πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής των εργασιών.  
Μειοψήφησαν οι ∆.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος και 
Αντωνίου Αντώνιος. 

9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
της προµήθειας εξοπλισµού µονάδας 
εκπαίδευσης των εθελοντικών οµάδων πολιτικής 
προστασίας του ∆ήµου Θέρµης (πακέτο Β). 

410 Εγκρίνει οµόφωνα το πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής της προµήθειας.  

10. Μερική ανάκληση της υπ αριθµ. 386/2011 
Α.∆.Σ. και λήψη νέας απόφασης για την 
παραχώρηση τµήµατος του Κτιρίου Πολλαπλών 
Χρήσεων Τριαδίου και του Κτιρίου Πολλαπλών 
Χρήσεων Νέας Ραιδεστού στο Νοµικό Πρόσωπο 
µε την επωνυµία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας 
– Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου 
Θέρµης».  

411 Ανακαλεί οµόφωνα µερικώς την υπ αριθµ. 386/2011 
Α.∆.Σ. και παραχωρεί τη χρήση τµήµατος του Κτιρίου 
Πολλαπλών Χρήσεων Τριαδίου και του Κτιρίου 
Πολλαπλών Χρήσεων Νέας Ραιδεστού, όπου 
στεγάζονται τα ΚΑΠΗ Τριαδίου και Νέας Ραιδεστού 
αντίστοιχα, στο Νοµικό Πρόσωπο µε την επωνυµία 
«Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και 
Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Θέρµης». 

11. Έγκριση εκτέλεσης προµηθειών και υπηρεσιών 
του ∆ήµου.  

412 Εγκρίνει µε πλειοψηφία την εκτέλεση προµηθειών και 
υπηρεσιών του ∆ήµου.  
Οι ∆.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος και Αντωνίου Αντώνιος 
έδωσαν λευκή ψήφο για την προµήθεια που αφορά 
στο έντυπο του ∆ήµου. 

12. Συγκρότηση ∆ηµοτικής Επιτροπής 
∆ιαβούλευσης (εξ αναβολής).  

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

13. Καθορισµός αµοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου 
(εξ αναβολής).  

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

14. ∆έσµευση πίστωσης για τις εκδηλώσεις του Ι.Ν. 
Αγίου ∆ηµητρίου Πλαγιαρίου. 

415 ∆εσµεύει οµόφωνα την πίστωση για τις εκδηλώσεις 
του Ι.Ν. Αγίου ∆ηµητρίου Πλαγιαρίου.  

15. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγραφής 
χρεών.  

416 Εγκρίνει οµόφωνα το πρακτικό της επιτροπής.  

16. Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού 
έτους 2013 του ∆ήµου.  

417 Εγκρίνει οµόφωνα την αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 του ∆ήµου.  

 



17. Έγκριση µετάβασης ∆ηµάρχου στην Αθήνα και 
∆ηµοτικού Συµβούλου στη Λάρισα. 

418 Εγκρίνει οµόφωνα τη µετάβαση του ∆ηµάρχου στην 
Αθήνα και του  Αντιδηµάρχου κου Φάµελλου στη 
Λάρισα.  

18. Ενίσχυση οικονοµικά αδυνάτων κατοίκων.  
 

419 Εγκρίνει οµόφωνα την ενίσχυση οικονοµικά αδυνάτου 
κατοίκου και δεσµεύει τη σχετική πίστωση.   

 
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Σήµερα την 19η 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 18

ης
 Σεπτεµβρίου 2013. 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

ΚΟΥΓΙΑΜΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 


