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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

=============== 

ΠΡΟΣ : 

Παπαδόπουλο Θεόδωρο, ∆ήµαρχο  

1. Αναγνώστου Πασχάλη 17. Μιχαηλίδη Κωνσταντίνο 

2. Αντωνίου Αντώνιο 18. Μουστάκα Βασίλειο 

3. Αποστόλου Στυλιανό 19. Μπίκο Κωνσταντίνο 

4. Βασιλειάδου Σοφία 20. Παπαφιλίππου Νικόλαο 

5. Βεζυρτζή Νικόλαο 21. Πονερίδη Παναγιώτη 

6. Βογιατζή ∆ηµήτριο 22. Σαµαρά Νικηφόρο 

7. Γακούδη Βασιλική 23. Σαµαρά Σωκράτη 

8. Γιαννακίδου Κυριακή (Κούλα) 24. Στάθη Κωνσταντίνο 

9. Γκουστίλη Θεόδωρο 25. Τιτέλη Κωνσταντίνο 

10. Γκρόζο Παναγιώτη 26. Τριανταφυλλίδη Παύλο 

11. Ηρακλή Βασίλειο 27. Τσιλιά Χρήστο 

12. Ιγνατιάδη Θεόδωρο 28. Τσιολάκη Αριστόβουλο (Άρη) 

13. Καπουσούζη Μαριάνθη 29. Τσολάκη Απόστολο 

14. Καρκατζίνο Νικόλαο 30. Φάµελλο Σωκράτη 

15. Κοντοπίδη Γεώργιο 31. Χίνη ∆ήµητρα 

16. Κουγιουµτζίδη Σταύρο 32. Χρυσοχόου Παύλο 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 
114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», του άρθρου 
64 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» σας 
προσκαλούµε να συµµετάσχετε στην συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η 
οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών την 23η-10-2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 19:00 µ.µ., κατά την οποία θα συζητηθούν τα παρακάτω θέµατα : 
 
1. Ανάκληση της δωρεάν παραχώρησης κυριότητας οικοπέδου ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Πλαγιαρίου στη 4η ∆.Υ. ΠΕ Μακεδονίας – Θράκης για την υλοποίηση 
του έργου «Κατασκευή & εξοπλισµός νέου Π.Ι. Μίκρας». 

2. Έγκριση διέλευσης αγωγού αποχέτευσης από το υπ αριθµ. 213α κοινόχρηστο 
οικόπεδο ∆.Κ. Πλαγιαρίου του Ο.Τ. 40 για τη σύνδεση κατοικιών που βρίσκονται 
στο υπ αριθµ. 215 οικόπεδο του Ο.Τ. 40 µε το υφιστάµενο δίκτυο αποχέτευσης.  

3. Ανάκληση της υπ αριθµ. 225/2013 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί 
«Έγκρισης σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µε την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας για την υλοποίηση του Β’ Αναδασµού Αγροκτήµατος Βασιλικών της 
∆.Ε. Βασιλικών του ∆ήµου Θέρµης» και λήψη νέας απόφασης.  

4. Τροποποίηση της προγραµµατικής σύµβασης για την υλοποίηση του έργου µε 
τίτλο «Μελέτη και εκτέλεση δηµοσίων δασοτεχνικών έργων προστασίας του 
φυσικού περιβάλλοντος και βελτίωση των συνθηκών προσπελασιµότητας σε 
δηµόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή των Ο.Τ.Α. ∆ήµου Θέρµης και 
∆ήµου Λαγκαδά Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης» ως προς τα 

  



συµβαλλόµενα µέρη και τη σύνταξη σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης 
σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 168651/728/27-04-2012 απόφαση ΥΠΕΚΑ. 

5. Ανάκληση της υπ αριθµ. 362/2005 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε 
«Έγκριση της υπ αριθµ. 57/2005 µελέτης προεκτίµησης αµοιβής για την 
εκπόνηση της µελέτης «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ίδρυση 
νέων κοιµητηρίων ∆ήµου Θέρµης». 

6. Έγκριση της υπ αριθµ. 171/2013 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σχετικά 
µε «Τροποποίηση της µε αριθµό 117/2013 απόφαση του διοικητικού Συµβουλίου 
σχετικά µε την τιµολογιακή πολιτική της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης στο µέρος που αφορά 
την ειδική κατηγορία πολυτέκνων».       

7. Γνωµοδότηση για τον αριθµό αδειών υπαίθριου εµπορίου (στάσιµου και 
πλανόδιου) για το έτος 2014. 

8. Καθορισµός θέσεων υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για το έτος 2014.  
9. Χορήγηση αδειών στιγµιαίας χρήσης πεζοδροµίου και πεζοδρόµου για την 

εξυπηρέτηση της εισόδου και της εξόδου οχηµάτων σε ιδιωτικούς χώρους 
στάθµευσης εκτός οδού των οικισµών του ∆ήµου Θέρµης. 

10. Συγκρότηση ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης (εξ αναβολής).  
11. Καθορισµός αµοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (εξ αναβολής).  
12. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Περίφραξη αγροτεµαχίων Βασιλικών» και 

καθορισµός τρόπου εκτέλεσης.   
13. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή κρασπέδων στην περιοχή Θεσσαλού 

του οικισµού Θέρµης» και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης.  
14. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου 

«Αξιοποίηση της γεώτρησης στη θέση Συναδού και κατασκευή αγωγού σύνδεσης 
µε το Κοτρώνι».  

15. Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου «Αξιοποίηση της 
γεώτρησης στη θέση Συναδού και κατασκευή αγωγού σύνδεσης µε το Κοτρώνι».  

16. Παράταση προθεσµίας περαίωσης της προµήθειας εξοπλισµού στο πλαίσιο 
υλοποίησης του προγράµµατος EASY TRIP. 

17. Έγκριση εκτέλεσης προµηθειών και υπηρεσιών του ∆ήµου.  
18. Μερική ανάκληση της υπ αριθµ. 375/2013 Α.∆.Σ. ως προς την έγκριση εκτέλεσης 

της υπηρεσίας ταφών – εκταφών στα δηµοτικά κοιµητήρια του ∆ήµου Θέρµης.  
19. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας απευθείας ανάθεσης έπειτα από 

διαπραγµάτευση για την προµήθεια του πακέτου Γ΄ (λοιπός εξοπλισµός) του 
έργου «Προµήθεια εξοπλισµού µονάδας εκπαίδευσης των εθελοντικών οµάδων 
πολιτικής προστασίας του ∆ήµου Θέρµης στο πλαίσιο υλοποίησης του 
προγράµµατος OUTLAND”.  

20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προµήθειας τηλεχειριστηρίων 
και αυτοµατισµού εισόδου – εξόδου υπόγειου σταθµού αυτοκινήτων.  

21. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προµήθειας ξυλείας και 
µικροϋλικών.  

22. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προµήθειας σπόρων.  
23. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προµήθειας ψυχρού 

ασφαλτοµίγµατος.  
24. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προµήθειας αναλωσίµων για τη 

λειτουργία των κοιµητηρίων Θέρµης.  
25. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προµήθειας µηχανηµάτων 

κήπου.  



26. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προµήθειας εξοπλισµού 
σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής ∆. Θέρµης (2ος διαγωνισµός – πακέτο Γ : 
έπιπλα).  

27. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προµήθειας εξοπλισµού 
µονάδες εκπαίδευσης των εθελοντικών οµάδων πολιτικής προστασίας του ∆ήµου 
Θέρµης (πακέτο Α).  

28. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής 
λεβητοστασίων.  

29. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών επισκευής και εγκατάστασης 
δοµηµένης καλωδίωσης cat6 στο ∆ηµαρχείο.   

30. Ανάκληση της υπ αριθµ. 440/2013 Α.∆.Σ. σχετικά µε «Έγκριση πρακτικών 
επιτροπής καθορισµού τιµής µονάδας αποζηµίωσης λόγω ένταξης στο σχέδιο 
πόλεως (Α.Ο.Ε. 402/2013)».  

31. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών και κατανοµή της σχετικής πίστωσης σε 
αυτές. 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.  

 

 

  ΚΟΥΓΙΑΜΗΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ  

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ :  

Στους Προέδρους όλων των Συµβουλίων  ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του 
∆ήµου, οι οποίοι παρακαλούνται να συµµετάσχουν στη συνεδρίαση.   
 

Σηµείωση :  

Οι αναλυτικές πολυσέλιδες εισηγήσεις επιδίδονται µόνον στους επικεφαλής των 
δηµοτικών παρατάξεων. Σε κάθε περίπτωση πλήρης φάκελος υπάρχει στο γραφείο 
του Προέδρου. Επιπλέον οι υπηρεσίες του ∆ήµου είναι στην διάθεση των ∆ηµοτικών 
Συµβούλων για περαιτέρω διευκρινήσεις επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης 
και πάντα µέσα στα πλαίσια της εύρυθµης λειτουργίας των υπηρεσιών.  
 


