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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

Α∆Σ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ 

1. Έκδοση ψηφίσµατος συµπαράστασης στους 
εργαζόµενους της Coca Cola 3

Ε
 στη 

Θεσσαλονίκη 

420 Εκδίδει οµόφωνα ψήφισµα.  

2. Ενίσχυση οικονοµικά αδυνάτων κατοίκων. 421 Εγκρίνει οµόφωνα την ενίσχυση του κατοίκου οικισµού 
Θέρµης.  

 

 

  

ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ 

 

 

Α∆Σ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ 

1. Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας 
Σ. Στεφανίδης και ΣΙΑ Ο.Ε αναδόχου του έργου : 
«Κατασκευή 2

ου
 2/θέσιου ολοήµερου 

νηπιαγωγείου Κάτω Σχολαρίου και αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων (προκάτ)».  

422 Απορρίπτει µε πλειοψηφία την ένσταση του αναδόχου 
σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας.  
Μειοψήφησε η ∆.Σ. Γακούδη Βασιλική.  

2. Παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου 
«∆ιανοίξεις οδών στην επέκταση Θέρµης».  

423 Χορηγεί οµόφωνα παράταση περαίωσης του έργου 
σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας.  

3. Έκδοση ψηφίσµατος συµπαράστασης για τους 
εργαζόµενους της Ελληνικής Βιοµηχανίας 
Οχηµάτων (ΕΛ.Β.Ο.). 

424 Εκδίδει οµόφωνα ψήφισµα.  

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

425 Αναβάλλει οµόφωνα τη συζήτηση του θέµατος.  

5. Καθορισµός αµοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου 
(εξ αναβολής).  

426 Αναβάλλει οµόφωνα τη συζήτηση του θέµατος.  

6. Παραλαβή της υπ αριθµ. 66/2011 µελέτης 
«∆ιορθώσεις και συµπληρώσεις του Β2 σταδίου 
της µελέτης ΓΠΣ ∆ηµοτικής Ενότητας (πρώην 
∆ήµου ) Θέρµης».  

427 Παραλαµβάνει οµόφωνα τη µελέτη «∆ιορθώσεις και 
συµπληρώσεις του Β2 σταδίου της µελέτης ΓΠΣ 
∆ηµοτικής Ενότητας (πρώην ∆ήµου ) Θέρµης».   

7. Παραλαβή των παραδοτέων της 2
ης

 επιµέρους 
σύµβασης στα πλαίσια εκπόνησης 1/2011 
µελέτης «Εκπόνηση τοπογραφικών εργασιών 
για τις ανάγκες του ∆ήµου Θέρµης». 

428 Παραλαµβάνει οµόφωνα τα παραδοτέα της 2
ης

 
επιµέρους σύµβασης στα πλαίσια εκπόνησης 1/2011 
µελέτης «Εκπόνηση τοπογραφικών εργασιών για τις 
ανάγκες του ∆ήµου Θέρµης».  

8. Έγκριση τροποποιηµένων µηκοτοµών των οδών 
µε αριθµ. 92, 99, 100, 101, 102, 105 και 136 της 
υψοµετρικής µελέτης περιοχής επέκτασης 
οικισµού Θέρµης.  

429 Εγκρίνει οµόφωνα τις τροποποιηµένες µηκοτοµές των 
οδών µε αριθµ. 92, 99, 100, 101, 102, 105 και 136 της 
υψοµετρικής µελέτης περιοχής επέκτασης οικισµού 
Θέρµης.   

9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
της προµήθειας ηλεκτρολογικού υλικού.  

430 Εγκρίνει οµόφωνα το πρωτόκολλο παραλαβής της 
προµήθειας.  

10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
της προµήθειας οικοδοµικών υλικών.  

431 Εγκρίνει οµόφωνα το πρωτόκολλο παραλαβής της 
προµήθειας.  

11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
της προµήθειας χρωµάτων.  

432 Εγκρίνει οµόφωνα το πρωτόκολλο παραλαβής της 
προµήθειας.  

12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
της προµήθειας αδρανών υλικών.  

433 Εγκρίνει οµόφωνα το πρωτόκολλο παραλαβής της 
προµήθειας.  

13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
της προµήθειας γάλακτος έτους 2012. 

434 Εγκρίνει οµόφωνα το πρωτόκολλο παραλαβής της 
προµήθειας.  

14. Έγκριση εκτέλεσης προµηθειών και υπηρεσιών 
του ∆ήµου. 

435 Εγκρίνει οµόφωνα την εκτέλεση προµηθειών και 
υπηρεσιών του ∆ήµου.  

 
 
 
 



15. Έγκριση της Απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ. σχετικά µε «Κατάρτιση πίνακα 
διδάκτρων στα τµήµατα του ∆ηµοτικού Ωδείου 
και των σχολών πολιτισµού της ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ. 
Κατάρτιση του καταλόγου ειδικών εκπτώσεων 
για τη νέα ακαδηµαϊκή περίοδο 2013 – 2014». 

436 Εγκρίνειω µε πλειοψηφία την τιµολογιακή πολιτική της 
∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού, 
Περιβάλλοντος και Αθλητισµού Θέρµης (∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.) 
Μειοψήφησαν οι ∆.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος και 
Γακούδη Βασιλική.  
Η ∆.Σ. Βασιλειάδου Σοφία έδωσε λευκή ψήφο.  

16. Έγκριση απολογισµών Α’ εξαµήνου έτους 2011 
των Σχολικών Επιτροπών Α’βάθµιας 
Εκπαίδευσης του ∆ήµου Θέρµης. 

437 Εγκρίνει µε πλειοψηφία τους απολογισµούς Α’ 
εξαµήνου έτους 2011 των Σχολικών Επιτροπών 
Α’βάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Θέρµης.  
Η ∆.Σ. Βασιλειάδου Σοφία έδωσε λευκή ψήφο.  

17. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και 
εισπραχθέντων. 

438 Αποδέχεται οµόφωνα τα αιτήµατα και εγκρίνει την 
επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.  

18. Μερική ανάκληση της υπ αριθµ. 382/2013 
Α.∆.Σ. ως προς την επιστροφή αχρεωστήτως 
καταβληθέντος ποσού στην επιχείρηση 
«Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης».  

439 Ανακαλεί οµόφωνα µερικής την υπ αριθµ. 382/2013 
Α.∆.Σ. ως προς την επιστροφή αχρεωστήτως 
καταβληθέντος ποσού στην επιχείρηση «Ελληνικό 
Κολλέγιο Θεσσαλονίκης» και εγκρίνει την επιστροφή 
ποσού 479,40 € στην εν λόγω επιχείρηση.  

19. Έγκριση πρακτικών επιτροπής καθορισµού 
τιµής µονάδας αποζηµίωσης λόγω ένταξης στο 
σχέδιο πόλεως (Α.Ο.Ε. 402/2013).  

440 Εγκρίνει οµόφωνα τα πρακτικά καθορισµού τιµής 
µονάδας αποζηµίωσης λόγω ένταξης στο σχέδιο 
πόλεως.  

20. ∆ιαγραφή και επαναβεβαίωση χρηµατικών 
καταλόγων από επέκταση σχεδίου πόλης στη 
Θέρµη.  

441 Εγκρίνει οµόφωνα τη διαγραφή και επαναβεβαίωση 
χρηµατικών καταλόγων από επέκταση σχεδίου πόλης 
στη Θέρµη.  

21. Αντικατάσταση µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της ∆ηµοτικής Ανώνυµης Εταιρείας ∆ιαχείρισης 
∆ασικής Εκµετάλλευσης και Ακίνητης 
Περιουσίας ∆ήµου Θέρµης.  

442 Αντικαθιστά οµόφωνα τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Μονοµετοχικής ∆ηµοτικής Ανώνυµης 
Εταιρείας ∆ασικής Εκµετάλλευσης και Αξιοποίησης 
Ακίνητης Περιουσίας ∆ήµου Θέρµης. Το νέο ∆.Σ. της 
Εταιρείας αποτελείται από τους :  
- Μουστάκα Βασίλειο, Πρόεδρο, µε αναπληρωτή του 
τον Πονερίδη Παναγιώτη  
- Στάθη Κωνσταντίνο, Αντιπρόεδρο, µε αναπληρωτή 
του τον Γκουστίλη Θεόδωρο  
- Γακούδη Βασιλική µε αναπληρωτή του τον 
Τριανταφυλλίδη Παύλο 
- Κοσµίδη Νικόλαο µε αναπληρωτή του τον 
Ανθόπουλο Βασίλειο,  
- Κεσσοπούλου Μαρία µε αναπληρώτρια την Πάσχου 
Μαρία,  
- Αλεξίου Νικόλαο µε αναπληρώτρια την Τσολάκη 
Ελευθερία.  
- Γεωργαλή Ζωή µε αναπληρωτή του τον Βατούση 
Ιάκωβο  
- Ευθυµιάδη Ευθύµιο µε αναπληρωτή του τον 
Γκανάτσα Πέτρο.   
και τον εκάστοτε εκπρόσωπο της Ένωσης 
Επαγγελµατιών – Εµπόρων του ∆ήµου Θέρµης, που 
ορίζεται από αυτή.  

22. Έγκριση µετάβασης ∆ηµάρχου στην Αθήνα.  443 Εγκρίνει οµόφωνα τη µετάβαση του ∆ηµάρχου στην 
Αθήνα. 

23. ∆έσµευση πίστωσης για καταβολή οδοιπορικών 
εξόδων και εκτός έδρας αποζηµίωσης 
∆ηµάρχου και ∆ηµοτικού Συµβούλου.  

444 ∆εσµεύει οµόφωνα πίστωση για καταβολή 
οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας αποζηµίωσης 
∆ηµάρχου και ∆ηµοτικού Συµβούλου. 

24. Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού 
έτους 2013 του ∆ήµου.  

445 Αναµορφώνει οµόφωνα τον προϋπολογισµό 
οικονοµικού έτους 2013 του ∆ήµου.  

25. ∆έσµευση πίστωσης για τις εκδηλώσεις της 
εθνικής επετείου της 28

ης
 Οκτωβρίου. 

446 ∆εσµεύει οµόφωνα πίστωση για τις εκδηλώσεις της 
εθνικής επετείου 28

ης
 Οκτωβρίου.  

26. ∆έσµευση πίστωσης για τις εορταστικές 
εκδηλώσεις του Οσίου Ευθυµίου Περιστεράς και 
Αγίου ∆ηµητρίου Λακκιάς.  

447 ∆εσµεύει οµόφωνα πίστωση για τις εορταστικές 
εκδηλώσεις του Οσίου Ευθυµίου Περιστεράς και Αγίου 
∆ηµητρίου Λακκιάς.  

27. Αίτηµα Συλλόγου Γηγενών Μακεδόνων Θέρµης 
«Ο Μέγας Αλέξανδρος» για συνδιοργάνωση 
εκδήλωσης. 

448 Εγκρίνει οµόφωνα τη συµµετοχή του ∆ήµου στην 
εκδήλωση στα πλαίσια εορτασµού της επετείου του 
Μακεδονικού Αγώνα και δεσµεύει τη σχετική πίστωση.  

 



ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Σήµερα την 10
η
 Οκτωβρίου 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 09

ης
 Οκτωβρίου 2013. 

Η τοιχοκόλληση έγινε παρουσία των παρακάτω µαρτύρων : 
1. Νικολαϊδου Ευθυµία 
2. Πανταζή Ιωάννα        Η ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΑΣΑ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

ΚΟΥΓΙΑΜΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 


