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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 18η-12-2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 19:00 µ.µ., κατά την οποία θα συζητηθούν τα παρακάτω θέµατα : 
 
1. Έγκριση µείωσης µετοχικού κεφαλαίου της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής 

Θεσσαλονίκης Α.Ε. 
2. Έγκριση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 και ετήσιου προγράµµατος 

δράσης του Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας 
– Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Θέρµης». 

3. Έγκριση κανονισµών λειτουργίας ΚΑΠΗ και «Βοήθεια στο Σπίτι».  
4. Γνωµοδότηση για µεταβολές των σχολικών µονάδων του ∆ήµου.  
5. Παραχώρηση χρήσης χώρων σχολικών κτιρίων.  
6. Γνωµοδότηση για καθορισµό οριογραµµής ρέµατος 1 στη θέση Λειβαδίκι της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου.  
7. Χωροθέτηση υπόγειων κάδων απορριµµάτων στον οικισµό Τριαδίου.  
8. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα – 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του  έργου : 

«Κατασκευή 2ου  2/θεσιου ολοήµερου Νηπιαγωγείου Κάτω Σχολαρίου και 
Αίθουσα  Πολλαπλών Χρήσεων (ΠΡΟΚΑΤ)».  

  



9. Παραλαβή της 1ης, 2ης και 3ης φάσης 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, αξιολόγηση και επιλογή 
πολιτιστικών λειτουργιών που µπορούν να αποτελούν σύνολο µε τη νέα 
βιβλιοθήκη, σύνταξη κτιριολογικού προγράµµατος και σχεδιασµός εναλλακτικών 
και οριστικών αρχιτεκτονικών προτάσεων.  

10. Παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση πεζοδροµίων των 
οδών Β.Ταβάκη και Καραολή & ∆ηµητρίου ∆ήµου Θέρµης».  

11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κρασπεδώσεις 
οδών επέκτασης οικισµού Θέρµης».  

12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις 
οδών αστικής οδοποιίας έτους 2010».  

13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
«Κατασκευή συλλεκτήρων αποχέτευσης οµβρίων ∆.Κ. Πλαγιαρίου».  

14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής    παραλαβής του έργου 
«Ασφαλτόστρωση – φωτισµός - κράσπεδα δρόµου προς Ι.Ν Αγίου Κωνσταντίνου 
και Ελένης Άνω Σχολαρίου».  

15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προµήθειας αλατιού.  
16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προµήθειας εξοπλισµού των 

εθελοντικών οµάδων στο πλαίσιο του προγράµµατος OUTLAND (πακέτο Α & Γ) 
17. Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών εκκένωσης βόθρων σε δηµοτικά 

κτίρια του ∆ήµου Θέρµης. 
18. Έγκριση σχεδίου όρων διακήρυξης για την προµήθεια ελαστικών.  
19. Έκδοση κωδικών για τις υπηρεσίες e-banking της Τράπεζας Αττικής.  
20. Μείωση µισθώµατος του αναψυκτηρίου στη θέση «Φράγµα» Θέρµης, το οποίο 

µισθώνεται από την κα Ιορδανίδου Ελευθερία.  
21. Συγκρότηση ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης (εξ αναβολής).  
22. Καθορισµός αµοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (εξ αναβολής).  
23. Ορισµός εκπροσώπου του ∆ήµου στην επιτροπή του άρθρου 8 του Ν. 1590/86 

για την κατάσχεση ζώων που δεν αποµακρύνουν οι ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων για τις οποίες διατάσσεται το κλείσιµό τους στην περιοχή του 
∆ήµου Θέρµης.  

24. Κλήρωση µελών ∆.Σ. για την επιτροπή παραλαβής έργων µε το Π.∆. 171/87 για 
το έτος 2014.  

25. Κλήρωση µελών ∆.Σ. για την επιτροπή παραλαβής εργασιών και µεταφορών µε 
το Π.∆. 28/80 για το έτος 2014.  

26. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγραφής χρεών.  
27. Παραγραφή απαιτήσεων του ∆ήµου από βεβαιωτικούς καταλόγους.  
28. Λήψη απόφασης για την ανάγκη κατάθεσης νέου δικογράφου πρόσθετων λόγων 

προς υποστήριξη της υπ αριθµ. 432/2011 Αίτησης Αναίρεσης του πρώην ∆ήµου 
Βασιλικών (όπως αυτή συµπληρώθηκε µε το από 14-12-2011 δικόγραφο 
πρόσθετων λόγων του ∆ήµου Θέρµης), κατά της υπ αριθµ. 1298/2010 
Απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, µετά τις εξελίξεις της 
συνεχιζόµενης διαδικασίας συµµόρφωσης προς την απόφαση του ∆ικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

29. Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013.  
30. Αποζηµίωση επικειµένων στην περιοχή επέκτασης του ρυµοτοµικού σχεδίου του 

οικισµού Θέρµης.  
31. Αίτηµα κατοίκων Νέας Ραιδεστού για ίδρυση και λειτουργία λαϊκής αγοράς.  



32. Αιτήµατα αθλητικών συλλόγων για οικονοµική ενίσχυση.  
33. Αίτηµα σωµατείου εθελοντών πολιτικής προστασίας Θέρµης για οικονοµική 

ενίσχυση.  
34. Έγκριση δαπάνης για εκδήλωση χορωδίας στην Τοπική Κοινότητα Περιστεράς.  
35. Έγκριση µετάβασης ∆ηµοτικού Συµβούλου στην Αθήνα.  
36. Απαλλαγή από τέλη ενταφιασµού δηµότη.  
37. 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.  
 


