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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

Α∆Σ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ 

1. Λήψη απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την 
αντιµετώπιση των εξαιρετικών δυσκολιών που 
συναντά η συµµόρφωσή του προς την από 27-
10-2011 απόφαση του ∆ικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (∆.Ε.Ε.) στην Υπόθεση C-
601/2010 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά 
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας). 

449 Με πλειοψηφία 
Α. δηλώνει την πλήρη και αταλάντευτη προσήλωσή 
του στην αποκατάσταση της Κοινοτικής νοµιµότητας, 
µέχρι την ολοκλήρωσή της, εµµένοντας και 
προωθώντας τη λύση των αθέµιτων, κατά το 
Κοινοτικό ∆ίκαιο, συµπληρωµατικών συµβάσεων µε 
τον ανάδοχο.  
Β. να υποβάλει καταγγελία προς την αρµόδια Γενική 
∆ιεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία 
θα εκθέτει την προκύψασα και συνεχιζόµενη επί διετία 
αδυναµία του να ολοκληρώσει τη διαδικασία 
συµµόρφωσής του προς την από 27-10-2011 
απόφαση του ∆.Ε.Ε., εξαιτίας της ανυπαρξίας του 
απαιτούµενου, για τον σκοπό αυτό, συντονισµού των 
εµπλεκοµένων ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, προκειµένου 
να προωθηθεί η λύση των αθέµιτων 
συµπληρωµατικών συµβάσεων.  
Γ. εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο να προβεί σε κάθε 
απαραίτητη ενέργεια, για την ενηµέρωση κάθε 
αρµόδιας εθνικής και Ευρωπαϊκής αρχής επί του 
θέµατος, προκειµένου να προστατευθούν το δηµόσιο 
και το δηµοτικό συµφέρον και να προωθηθεί το 
ταχύτερο δυνατόν η ταχθείσα συµµόρφωση του 
∆ήµου προς την από 27-10-2011 απόφαση του ∆.Ε.Ε. 
∆. να κινήσει όλες τις απαραίτητες διοικητικές και 
δικαστικές διαδικασίες για την προστασία των 
υπαλλήλων και των αιρετών, που πλήττονται και 
διώκονται από τις ενέργειες του αναδόχου.  
Απείχαν της ψηφοφορίας οι ∆.Σ. Γακούδη Βασιλική 
και Βεζυρτζής Νικόλαος. 

2. Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού 
έτους 2013 του ∆ήµου.  

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

3. Έγκριση µετάβασης ∆ηµοτικού Συµβούλου στην 
Αθήνα, 

451 Εγκρίνει οµόφωνα τη µετάβαση του ∆.Σ. Τσολάκη 
Αποστόλου στην Αθήνα.  

4.  Λήψη απόφασης ∆.Σ. για καταγγελία της Κ.Υ.Α. 
40701/13 

452 Οµόφωνα εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή του σε 
κάθε περαιτέρω µείωση των πόρων της 
Αυτοδιοίκησης, όπως αυτή περιγράφεται στην υπ 
αριθµ. 40701/10-10-2013 Κ.Υ.Α. 

5. Υποστήριξη του αιτήµατος για παραχώρηση 
από το ΥΠ.Α.Α.Τ. έκτασης στην Αλεξάνδρεια 
Ζώνη Καινοτοµίας Α.Ε. 

453 Αποφασίζει µε πλειοψηφία να υποστηρίξει το αίτηµα 
που κατέθεσε ο Πρόεδρος της «Αλεξάνδρειας Ζώνης 
Καινοτοµίας Α.Ε. κος Λακασάς ∆ηµήτρης για άµεση 
παραχώρηση στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας 
Α.Ε. της κυριότητας τµήµατος 200 στρεµµάτων εκ του 
όλου ακινήτου 462 στρεµµάτων ιδιοκτησίας του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου, το οποίο κατέχει και νέµεται 
σήµερα το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. για την ίδρυση του πρώτου 
Θύλακα Υποδοχής Καινοτόµων ∆ραστηριοτήτων 
«Θ.Υ.Κ.∆.». 
Μειοψήφησε ο ∆.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος.  

 

 

 



  

ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ 

 

 

Α∆Σ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ 

1. Ανάκληση της δωρεάν παραχώρησης 
κυριότητας οικοπέδου ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Πλαγιαρίου στη 4

η
 ∆.Υ. ΠΕ Μακεδονίας – 

Θράκης για την υλοποίηση του έργου 
«Κατασκευή & εξοπλισµός νέου Π.Ι. Μίκρας». 

454 Ανακαλεί οµόφωνα τη δωρεάν παραχώρηση 
κυριότητας οικοπέδου ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Πλαγιαρίου στη 4

η
 ∆.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.  

455 Εγκρίνει οµόφωνα τη διέλευση αγωγού αποχέτευσης 
από το υπ αριθµ. 213α κοινόχρηστο οικόπεδο 
(χαρακτηρισµένο ως µελλοντικός χώρος πρασίνου) 
του Ο.Τ. 40 ∆ηµοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου, για τη 
σύνδεση κατοικιών που βρίσκονται στο υπ αριθµ. 215 
οικόπεδο του Ο.Τ. 40 µε το υφιστάµενο δίκτυο 
αποχέτευσης µε προϋποθέσεις.  

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.  

456 Ανακαλεί οµόφωνα την υπ αριθµ. 225/2013 Α.∆.Σ. και 
εγκρίνει νέο σχέδιο προγραµµατικής σύµβασης για την 
υλοποίηση του Β’ Αναδασµού Αγροκτήµατος 
Βασιλικών της ∆.Ε. Βασιλικών του ∆ήµου Θέρµης.  

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. 

457 Εγκρίνει µε πλειοψηφία την 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, 
καθώς και τη σύνταξη σχεδίου προγραµµατικής 
σύµβασης σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 68651/728/27-
04-2012 απόφαση του ΥΠΕΚΑ.  
Μειοψήφησε ο ∆.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος.  

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». 

458 Ανακαλεί οµόφωνα την υπ αριθµ. 362/2005 Α.∆.Σ.  

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».       

459 Εγκρίνει µε πλειοψηφία την 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. 
Μειοψήφησε ο ∆.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος 
Απείχε της ψηφοφορίας η ∆.Σ. Γακούδη Βασιλική 

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

460 Γνωµοδοτεί οµόφωνα υπέρ της διάθεσης δέκα οκτώ 
(18) άδειες στάσιµου υπαίθριου εµπορίου και πέντε 
(5) άδειες πλανόδιου υπαίθριου εµπορίου. 

8. Καθορισµός θέσεων υπαίθριου στάσιµου 
εµπορίου για το έτος 2014.  

461 Εγκρίνει οµόφωνα το από 03-10-2013 πρακτικό της 
επιτροπής της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 3377/2005 
για τον προσδιορισµό θέσεων άσκησης υπαίθριου 
στάσιµου εµπορίου για το ∆ήµο Θέρµης και καθορίζει 
τις θέσεις για την άσκηση των υπαίθριων στάσιµων 
εµπορικών δραστηριοτήτων 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. 

462 Καθορίζει οµόφωνα τη διαδικασία και το τέλος για τη 
χορήγηση αδειών στιγµιαίας χρήσης πεζοδροµίου και 
πεζοδρόµου για την εξυπηρέτηση της εισόδου και της 
εξόδου οχηµάτων σε ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης 
εκτός οδού εντός των οικισµών του ∆ήµου Θέρµης 

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

463 Αναβάλλει οµόφωνα τη συζήτηση του θέµατος. 



11. Καθορισµός αµοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου 
(εξ αναβολής).  

464 Αναβάλλει οµόφωνα τη συζήτηση του θέµατος.  

12. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Περίφραξη 
αγροτεµαχίων Βασιλικών» και καθορισµός 
τρόπου εκτέλεσης.   

465 Εγκρίνει οµόφωνα την εκτέλεση του έργου 
«Περίφραξη αγροτεµαχίων Βασιλικών» και καθορίζει 
ως τρόπο εκτέλεσης τον πρόχειρο διαγωνισµό.  

13. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή 
κρασπέδων στην περιοχή Θεσσαλού του 
οικισµού Θέρµης» και καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης.  

466 Εγκρίνει οµόφωνα την εκτέλεση του έργου 
«Κατασκευή κρασπέδων στην περιοχή Θεσσαλού του 
οικισµού Θέρµης» και καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης 
την απευθείας ανάθεση µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή.  

14. Έγκριση 1
ου

 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών και 1

ου
 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου 

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

467 Εγκρίνει οµόφωνα τον 1
ο
 Α.Π.Ε. και το 1

ο
 

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».  

468 Χορηγεί οµόφωνα παράταση προθεσµίας περαίωσης 
του έργου «Αξιοποίηση της γεώτρησης στη θέση 
Συναδού και κατασκευή αγωγού σύνδεσης µε το 
Κοτρώνι», σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας.  

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

469 Χορηγεί οµόφωνα παράταση προθεσµίας περαίωσης 
της προµήθειας εξοπλισµού στο πλαίσιο υλοποίησης 
του προγράµµατος EASY TRIP σύµφωνα µε την 
εισήγηση της υπηρεσίας.  

17. Έγκριση εκτέλεσης προµηθειών και υπηρεσιών 
του ∆ήµου.  

470 Εγκρίνει οµόφωνα την εκτέλεση 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.  

471 Ανακαλεί οµόφωνα µερικώς την 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”.  

472 Εγκρίνει οµόφωνα το πρακτικό της επιτροπής και 
αναθέτει την εκτέλεση του Πακέτου Γ «Λοιπός 
εξοπλισµός» της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια 
εξοπλισµού µονάδας εκπαίδευσης των εθελοντικών 
οµάδων πολιτικής προστασίας του ∆ήµου Θέρµης» 
στην ένωση προµηθευτών ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
(Εµπορία ηλεκτρικών ειδών) και ΣΠΥΡΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΣΑΑΚ (Βιβλία, χαρτικά, αναλώσιµα). 

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

473 Εγκρίνει οµόφωνα το πρωτόκολλο παραλαβής της 
προµήθειας.  

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

474 Εγκρίνει οµόφωνα το πρωτόκολλο παραλαβής της 
προµήθειας.  

22. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
της προµήθειας σπόρων.  

475 Εγκρίνει οµόφωνα το πρωτόκολλο παραλαβής της 
προµήθειας.  

23. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
της προµήθειας ψυχρού ασφαλτοµίγµατος.  

476 Εγκρίνει οµόφωνα το πρωτόκολλο παραλαβής της 
προµήθειας.  

24. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
της προµήθειας αναλωσίµων για τη λειτουργία 
των κοιµητηρίων Θέρµης.  

477 Εγκρίνει οµόφωνα το πρωτόκολλο παραλαβής της 
προµήθειας.  

25. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
της προµήθειας µηχανηµάτων κήπου.  

478 Εγκρίνει οµόφωνα το πρωτόκολλο παραλαβής της 
προµήθειας.  

26. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
της προµήθειας εξοπλισµού σχολικών µονάδων 
ειδικής αγωγής ∆. Θέρµης (2

ος
 διαγωνισµός – 

πακέτο Γ : έπιπλα).  

479 Εγκρίνει οµόφωνα το πρωτόκολλο παραλαβής της 
προµήθειας.  

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

480 Εγκρίνει οµόφωνα το πρωτόκολλο παραλαβής της 
προµήθειας.  

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

481 Εγκρίνει οµόφωνα τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης 
εργασιών.  

 
 



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

482 Εγκρίνει οµόφωνα τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης 
εργασιών. 

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)». 

483 Ανακαλεί οµόφωνα την υπ αριθµ. 440/2013 Α.∆.Σ.  

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

484 Εγκρίνει οµόφωνα την επιχορήγηση των Σχολικών 
Επιτροπών µε το ποσό των 150.000,00 € και το 
κατανέµει ως εξής :  
Α’βάθµια Σ.Ε. : 100.000,00 € 
Β’βάθµια Σ.Ε. : 50.000,00 € 

 

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Σήµερα την 24
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 23

ης
 Οκτωβρίου 2013. 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

ΚΟΥΓΙΑΜΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 


