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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 14η-11-2013, ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 20:00 µ.µ., κατά την οποία θα συζητηθούν τα παρακάτω θέµατα : 
 
1. Έγκριση της έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Β’ τριµήνου 2013 του ∆ήµου 

Θέρµης.  
2. Έγκριση εκµίσθωσης τµηµάτων του αριθµ. 1847 αγροτεµαχίου Θέρµης και 

τµήµατος του αριθµ. 2 αγροτεµαχίου Ταγαράδων για επαγγελµατική χρήση και 
καθορισµός όρων διακήρυξης της δηµοπρασίας σύµφωνα µε την παρ. 3 του 
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.  

3. Αποδοχή απόφασης έγκρισης επενδυτικού σχεδίου «Προβολή και προώθηση 
εναλλακτικών µορφών τουρισµού ορεινών περιοχών ΟΠΑΑΧ ∆.Ε. Βασιλικών 
∆ήµου Θέρµης (Τ.Κ. Αγ. Αντωνίου, Λιβαδίου & Περιστεράς) µε κωδικό 
12313Α062 στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013 
(ΠΑΑ).  

4. Εφαρµογή ολοκληρωµένου προγράµµατος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων 
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) και ανάκληση της υπ αριθµ. 
398/05-09-2012 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

  



5. Γνωµοδότηση για την υλοποίηση υπόγειου σταθµού αυτοκινήτων ιδιωτικής 
χρήσης στο νέο ∆ηµαρχείο Θέρµης. 

6. Παράταση χρονοδιαγράµµατος του προγράµµατος µε τίτλο «∆ιερεύνηση 
συνθηκών και διαπίστωση αναγκών για τη δηµιουργία κεντρικής βιβλιοθήκης για 
το νέο διευρυµένο ∆ήµο Θέρµης, αξιολόγηση καταλληλότητας οικοπέδου στο 
πλαίσιο της πολεοδοµικής εξέλιξης της περιοχής, αξιολόγησης και επιλογή 
πολιτιστικών λειτουργιών που µπορούν να αποτελούν σύνολο µε τη νέα 
βιβλιοθήκη, σύνταξη κτιριολογικού προγράµµατος και σχεδιασµός εναλλακτικών 
και οριστικών αρχιτεκτονικών προτάσεων.  

7. Χωροθέτηση υπόγειων κάδων απορριµµάτων στη ∆ηµοτική Κοινότητα 
Πλαγιαρίου.  

8. Συγκρότηση ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης (εξ αναβολής).  
9. Καθορισµός αµοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (εξ αναβολής).  
10. Έγκριση της υπ αριθµ. 180/2013 απόφασης ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης.  
11. Συµπλήρωση της υπ αριθµ. 229/12-06-2013 Α.∆.Σ. σχετικά µε τη «Σύσταση 

δουλείας διόδου µέσα από το υπ αριθµ. 4874 αγροτεµάχιο αγροκτήµατος 
Βασιλικών». 

12. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης ενδεικτικής πινακίδας φαρµακείου. 
13. Παραχώρηση χρήσης χώρων σχολικών κτιρίων.  
14. Παράταση µίσθωσης κτιρίου για στέγαση της ∆/νσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου 

Θέρµης και ανάκληση της υπ αριθµ. 355/07-08-2013 απόφασης ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου.  

15. Παράταση προθεσµίας περαίωσης της Οµάδας Α της «Παροχής υπηρεσιών για 
τη διερεύνηση βιωσιµότητας των πολιτικών ανάπτυξης του έργου EASYTRIP και 
έρευνα αποδοχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους χρήστες του έργου 
EASYTRIP».  

16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής απόρριψης για την προµήθεια ταινίας 
φόρτωσης, µεταφόρτωσης απορριµµάτων µε χοάνη υποδοχής.  

17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
«Ηλεκτροφωτισµός κεντρικών δρόµων στο ∆ήµο Μίκρας».  

18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
«Ανόρυξη γεώτρησης στην επέκταση ∆.∆. Θέρµης πλησίον Eurotech ∆ήµου 
Θέρµης για υδρευτική χρήση στο υπ αριθµ. Γ649 Ο.Τ.».  

19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
«Ανακατασκευή παιδικής χαράς ∆.∆. Περιστεράς».  

20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προµήθειας υλικών πρασίνου.  
21. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προµήθειας ασφαλτοµίγµατος.  
22. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προµήθειας υγρών καυσίµων 

κίνησης και θέρµανσης. 
23. Έγκριση εκτέλεσης προµηθειών.  
24. Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 του ∆ήµου.  
25. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγραφής χρεών.  
26. Έγκριση διορθωµένου πρακτικού αποζηµίωσης επικειµένων λόγω εκ 

παραδροµής λανθασµένης αναγραφής τιµής µονάδας.  
27. ∆έσµευση πίστωσης για εκδηλώσεις Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα Τοπικής Κοινότητας 

Περιστεράς.  
28. ∆έσµευση πίστωσης για δαπάνες εθιµοτυπίας.  
29. ∆έσµευση πίστωσης για καταβολή οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας 

αποζηµίωσης ∆ηµάρχου και ∆ηµοτικού Συµβούλου.  
30. Έγκριση µετάβασης ∆ηµάρχου στην Αθήνα.  



31. Ενίσχυση οικονοµικά αδυνάτων κατοίκων.  
 

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.  
 


