
 

 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ αριθµ. 17/27-07-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης 
 

Αριθµ. Απόφ. 303/2016      ΘΕΜΑ :  «Έγκριση Τεχνικού 

Προγράµµατος έτους 2017 του ∆ήµου 

Θέρµης» 

 

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 27η-7-2016 ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ 
αριθµ. 25776/22-07-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η 
οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των 
άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος 
Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 22 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος  1 Ακριτίδου Μαρία 

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

2 Βογιατζής ∆ηµήτριος 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

3 Γκουστίλης Θεόδωρος 

3 Αναγνώστου Πασχάλης 4 Ζελιλίδης ∆αµιανός 

4 Αποστόλου Στυλιανός 5 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 

5 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 6 Κεφαλάς Ανέστης 

6 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 7 Μπίκος Κωνσταντίνος 

7 Γκιζάρης Στέργιος 8 Αγοραστούδη Ευγενία προσήλθε στο 3ο 
θέµα εκτός ηµερησίας 

8 Ιωσηφίδης Ιωάννης 9 Μουστάκας Βασίλειος προσήλθε στο 3ο 
θέµα εκτός ηµερησίας 

9 Καραουλάνης ∆ηµήτριος 10 Χρυσοχόου Παύλος 

10 Καρκατζίνος Νικόλαος  11 Πράτανος Απόστολος   

11 Κοντοπίδης Γεώργιος   

12 Κουγιουµτζίδης Σταύρος   

13 Λαγός Νικόλαος   

14 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

15 Πονερίδης Παναγιώτης    

16 Σαµαράς Σωκράτης   

17 Σαραφιανός Χρήστος   

18 Σφονδύλας ∆ηµήτριος   

19 Τιτέλης Κωνσταντίνος   

20 Τσολάκης Απόστολος   

 21 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   

22 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   
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κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για 
την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 1ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 
77 του Ν. 4172/2013 η οικονοµική επιτροπή, έως την 5η Σεπτεµβρίου, εξετάζει το προσχέδιο 
που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισµού 
εξόδων εκάστης κοινότητας και έως την ίδια ηµεροµηνία, µεριµνά για την ενσωµάτωση του 
σχεδίου του προϋπολογισµού στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, προκειµένου το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των 
Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώµη του 
επ’ αυτού. Στη συνέχεια Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη 
διαµόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισµού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονοµική 
επιτροπή στο δηµοτικό συµβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος 
Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώµη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες 
του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία 
παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρµογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισµού. Το 
δηµοτικό συµβούλιο, έως τη 15η Νοεµβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισµό και το 
Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 
4111/2013, σε µία ειδική γι’ αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση 
σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή για έλεγχο στην αρµόδια για την εποπτεία του δήµου 
Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου.  
 
Επίσης, σύµφωνα µε την υπ αριθµ. την ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 
τεύχος Β'): “Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ∆ήµων, 
οικονοµικού έτους 2017 - τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης” για 
την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισµού από την Οικονοµική Επιτροπή απαιτείται 
κατ’ ελάχιστον η ύπαρξη τεχνικού προγράµµατος, το περιεχόµενο του οποίου προσδιορίζεται 
µε γνώµονα τη δυνατότητα χρηµατοδότησής του και ψηφίζεται εντός της προθεσµίας 
ψήφισης του προϋπολογισµού.  
 
Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώµες προς το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο στην από 18-07-2016 (πρακτικό 4ο) συνεδρίασή της (ύστερα από 
αναβολή της προγραµµατισµένης για τις 15-07-2016 συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας) 
σχετικά µε το τεχνικό πρόγραµµα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010. 
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού συγκέντρωσε τις προτάσεις των συµβουλίων των ∆ηµοτικών 
και Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου καθώς και των υπηρεσιών του ∆ήµου, µε το υπ αριθ. 
3/19-07-2016 πρακτικό της εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το σχέδιο του Τεχνικού 
Προγράµµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. γ του Ν. 3852/2010. 
 
Λαµβάνοντας το λόγο ο ∆ήµαρχος επεσήµανε ότι δεν επιτρέπεται η εκτέλεση έργου που δεν 
συµπεριλαµβάνεται στο τεχνικό πρόγραµµα καθώς και το ότι το τεχνικό πρόγραµµα αποτελεί 
την ελάχιστη προϋπόθεση για την κατάρτιση του προσχεδίου του προϋπολογισµού. Είπε ότι  
το σχέδιο Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2017 συντάχθηκε στη µέση της χρονιάς ενώ δεν 
έχει υλοποιηθεί ακόµη µεγάλο µέρος του προηγούµενου έτους και χωρίς να υπάρχουν ακόµη 
ασφαλείς προβλέψεις για το τι θα υλοποιηθεί . ¨όµως είναι αναγκασµένος ο ∆ήµος και οι 
υπηρεσίες του από τη Νοµοθεσία και σύµφωνα µε τα στενά δηµοσιονοµικά πλάισια να το 
εγκρίνει λαµβάνοντας πάντα υπόψη τα συνεχιζόµενα έργα και νέα έργα παρά τους 
µειωµένους πόρους που έχει στη διάθεσή του ο ∆ήµος, λόγω των επανειληµµένων 
µειώσεων της κρατικής χρηµατοδότησης και της αντικειµενικής αδυναµίας να υπάρχουν 
αυξηµένοι ίδιοι πόροι εξαιτίας των οικονοµικών συνθηκών, µε βάση τις προτεραιότητες που 
τέθηκαν. Επιπλέον έχουν υποβληθεί προτάσεις για χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ χωρίς να 
γνωρίζουµε ακόµη ποιες θα γίνουν αποδεκτές. Ο ∆ήµος λειτουργεί µε σοβαρότητα 
εντάσσοντας έργα στο Τεχνικό Πρόγραµµα που µπορεί οικονοµικά να υλοποιήσει είτε από 
ιδίους πόρους είτε µέσω χρηµατοδότησης.  
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Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
 
Κατά τη διαλογική συζήτηση του θέµατος το λόγο έλαβε ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος Τεχνικών 
Έργων κος Τσολάκης Απόστολος, ο οποίος τόνισε ότι λόγω της δύσκολης οικονοµικής 
συγκυρίας η µόνη πηγή χρηµατοδότησης είναι τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ. Στόχος είναι η 
υλοποίηση των συνεχιζόµενων έργων µαζί µε την εκτέλεση νέων απαραίτητων έργων  για τη 
διατήρηση της ποιότητας ζωής στο ∆ήµο. Υπό τις παρούσες συνθήκες αυτό θα είναι ένα 
σοβαρό βήµα για την αναπτυξιακή προοπτική του ∆ήµου ενώ οι υπηρεσίες καταβάλουν 
µεγάλη προσπάθεια για να συντάξουν φακέλους για υποβολή προτάσεων χρηµατοδότησης 
µε αυστηρά χρονοδιαγράµµατα.  
Ο ∆.Σ. Σαραφιανός Χρήστος τόνισε ότι ένα µέρος των προβληµάτων αφορούν τον 
Καλλικράτη και  την Κυβέρνηση καθώς αποτελεί πρόβληµα ότι θα πρέπει το Τεχνικό 
Πρόγραµµα να συνταχθεί τον Ιούλιο και µάλιστα ξεχωριστά από τον προϋπολογισµό. Επίσης 
το πρόβληµα είναι και τοπικό καθώς τα τοπικά συµβούλια δεν έχουν ουσιαστική αρµοδιότητα 
και δικό τους πρ/µό. Ο ∆ήµος δε συµβάλλει στην κατεύθυνση αυτή.   Τέλος υπάρχουν και τα 
προβλήµατα χρηµατοδότησης. Όλα αυτά οδηγούν σε ένα Τεχνικό Πρόγραµµα λιτότητας µε 
επισφαλείς προβλέψεις, µη ρεαλιστικό.  
Ο ∆.Σ. Σφονδύλας ∆ηµήτριος είπε ότι λείπουν τα µεγάλα έργα τα οποία λόγω έλλειψης 
πόρων δεν µπορούν να εκτελεστούν ενώ πολλά έργα µεταφέρονται από χρονιά σε χρονιά. 
Επαναλαµβάνονται έργα ως προτάσεις στις τοπικές κοινότητες τα οποία ποτέ δεν 
υλοποιούνται. Οι ανάγκες είναι πάρα πολλές ειδικά λόγω και της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας 
του ∆ήµου. Πρέπει ο ∆ήµος να διεκδικήσει πιο έντονα περισσότερους πόρους, αυτό το 
Τεχνικό Πρόγραµµα είναι πίσω από τις ανάγκες του κόσµου. 
Ο ∆.Σ. Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος είπε ότι λόγω της δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας όλοι 
πρέπει να ιεραρχίσουµε τα προβλήµατα που υπάρχουν κυρίως περιφερειακά (καθαριότητας, 
αποχέτευσης κ.λ.π.) ενώ πρέπει να γίνουν περικοπές σε χρήµατα που δίνονται εξωτερικά. 
∆εν γίνεται εκµετάλλευση των πόρων που προκύπτουν από τους κατοίκους του ∆ήµου ενώ 
δεν συµφωνεί και µε τα έργα που επαναλαµβάνονται στα Τεχνικά Προγράµµατα ξανά και 
ξανά και δεν υλοποιούνται. 
Η ∆.Σ. Γεωργαλή– Λυσίτσα Ζωή τόνισε ότι σε συνθήκες οικονοµικής παρακµής για του 
∆ήµους καταρτίστηκε ένα τεχνικό Πρόγραµµα  µε βασικά έργα που συµβάλουν στη βελτίωση 
της καθηµερινότητας ενώ έχουν µπει οι αναγκαίες προτεραιότητες οι οποίες υλοποιούνται 
από ίδιους πόρους.  
Ο ∆.Σ. Μουστάκας Βασίλειος επεσήµανε ότι πρόκειται για ένα ρεαλιστικό τεχνικό πρόγραµµα 
που εµπεριέχει έργα που είναι απαραίτητα για το ∆ήµο. 
Ο ∆.Σ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος είπε ότι για µια ακόµη χρονιά βλέπουµε ένα τεχνικό 
πρόγραµµα µε επαναλαµβανόµενες προτάσεις από τα τοπικά συµβούλια . Τα 
επαναλαµβανόµενα έργα όταν δεν εκτελούνται πρέπει να µπαίνουν κατά προτεραιότητα ενώ 
οι προτάσεις για χρηµατοδότηση πρέπει να υποβάλλονται για έργα άµεσης προτεραιότητας  
Η ∆.Σ. Τριανταφυλλίδου Ιωάννα είπε ότι γενικά διαφωνεί η παράταξη µε τη διαχείριση της 
φτώχειας ενώ είναι ρεαλιστικό το γεγονός ότι απαιτούνται έργα όπως η συντήρηση οδών, οι 
παιδικές χαρές κ.λ.π. και πρέπει να υπάρχει εντονότερη διεκδίκηση του ∆ήµου για τη 
χρηµατοδότησή τους. 
 Ο ∆.Σ. Ιωσηφίδης Ιωάννης επεσήµανε ότι τα έργα θα έπρεπε να αναλύονται ανά Τοπική 
κοινότητα για να γίνεται ο έλεγχος αποτελεσµατικά 
 
Το συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της 
Προέδρου και του ∆ηµάρχου, το σχέδιο Τεχνικού Προγράµµατος της Εκτελεστικής 
Επιτροπής, τις διατάξεις του Ν. 4172/2013, του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 3852/2010 
 
 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      µε πλειοψηφία    
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Καταρτίζει το τεχνικό πρόγραµµα των έργων του έτους  2017 ως εξής : 
 

ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2017 

      

02.10.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων   

02.10.6264.012 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών (ΣΥΝΕΧ) 10.000,00 

02.10.7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ   

02.10.7311.009 Εσωτερικές διαμορφώσεις σε ιδιόκτητο κτίριο του Δήμου για τη 

στέγαση των υπηρεσιών του 

1.000,00 

02.10.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης   

02.10.7331.002 Επισκευή Δημοτικών ιατρείων και δημοτικών καταστημάτων Τ.Κ. 

Βασιλικών, Αγίου Αντωνίου, Περιστεράς και Λιβαδίου 

5.000,00 

02.10.7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων   

02.10.7411.204 Μελέτη ανέγερσης κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στο ΟΤ 12 οικ. 88 ΤΔ 

Καρδίας (Α.Μ.) (ΣΥΝΕΧΙΖ) 

1.000,00 

02.10.7411.206 Μελέτη εφαρμογής αλλαγής χρήσης δημοτικού κτιρίου στο 1ο χλμ 

Θέρμης-Τριαδίου από πλεκτήριο σε χώρο γραφείων και υπαγωγή στο Ν. 

4014/11 (Μελέτη: 9/2012) (ΣΥΝΕΧΙΖ) 

9.046,66 

02.15.7135 Λοιπός εξοπλισμός   

02.15.7321.302 Προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση αποδυτηρίων ελαφριάς 

προκατασκευής στο γήπεδο Αγ. Αντωνίου (ΣΥΝΕΧΙΖ) 

62.730,00 

02.15.7135.048 Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού δαπέδου γηπέδου Σχολαρίου 30.000,00 

02.15.73 ΕΡΓΑ   

02.15.731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ   

02.15.7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ   

02.15.7311.071 Κατασκευή Παιδικού Σταθμού  Δ.Δ. Ν. Ραιδεστού 1.000,00 

02.15.732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 

  

02.15.7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης   

02.15.7321.301 Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Νέου Ρυσίου 1.000,00 

02.15.7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης   

02.15.7326.014 Εργασίες συντήρησης των γηπεδικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου 

Δ.Κ. Βασιλικών (ΣΥΝΕΧΙΖ) 

500,00 

02.15.7326.105 Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου 2ου νηπιαγωγείου Πλαγιαρίου 

(ΣΥΝΕΧΙΖ) 

500,00 

02.15.7326.106 Κατασκευή βάσεων για την τοποθέτηση προκατ. αιθουσών 20.000,00 

02.15.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 

  

02.15.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης   

02.15.7331.006 Συντήρηση αθλητικών & γηπεδικών εγκαταστάσεων (ΣΥΝΕΧΙΖ) 15.000,00 

02.15.7332 Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι   

02.15.7336.015 Διαμόρφωση γηπέδων 5x5 Δ.Κ. Ν. Ρυσίου 3.000,00 

02.15.7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως   

02.15.7336.001 Συντήρηση στάσεων ΟΑΣΘ  1.000,00 

02.15.7336.006 Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Καρδίας (ΣΥΝΕΧΙΖ) 50.000,00 

02.15.7336.007 Αντικατάσταση  χλοοτάπητα γηπέδου Θέρμης 400.000,00 

02.15.74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   

02.15.741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   

02.15.7411 Μελέτες, έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων   
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02.15.7411.003 Μελέτη κατασκευής ωδείου 1.000,00 

02.15.7411.004 Τεύχη δημοπράτησης του παιδικού σταθμού Ν. Ραιδεστού Δήμου 

Θέρμης ( Μελέτη: 23/2013) (ΣΥΝΕΧΙΖ) 

4.117,77 

02.15.7411.005 Μελέτη επέκτασης παιδικού σταθμού Καρδίας 5.000,00 

02.15.7411.006 Μελέτη έργου "Κατασκευή παιδικού σταθμού στο Δ.Δ. Ν. Ραιδεστού" 

(Μελέτη: 8/2012) (ΣΥΝΕΧΙΖ) 

5.273,27 

02.15.7411.007 Mελέτη κατασκευής Πολιτιστικού Κτιρίου Ταγαράδων 5.000,00 

02.15.7411.201 Μελέτη ανέγερσης κέντρου διοικητικής και κοινωνικής υποστήριξης στο 

ΤΔ Καρδίας  (Α.Μ.  ) (ΣΥΝΕΧΙΖ) 

18.020,81 

02.20.7325 Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης   

02.20.7325.001 Μικρά δίκτυα ηλεκτροφωτισμού εντός και εκτός σχεδίου 5.000,00 

02.20.7325.002 Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε πάρκο οδού Προφήτη 

Ηλία στον Τρίλοφο (ΣΥΝΕΧΙΖ) 

15.000,00 

02.20.7335 Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης   

02.20.7335.002 Δίκτυο ηλεκτροφωτισμού εισόδου Λακκιάς 20.000,00 

02.20.7335.006 Δαπάνη ενίσχυσης δημοτικού φωτισμού (ΔΕΗ) (αύξηση ισχύος - 

μετατόπιση στύλων κ.λ.π.) 

10.000,00 

02.20.7335.007 Μετατοπίσεις, μικροεπεκτάσεις και αποκαταστάσεις βλαβών δικτύων 

ηλεκτροφωτισμού (χρημ/ση ΣΑΤΑ) 

1.000,00 

02.25.7412 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων 
(πλην κτιρίων) 

  

02.25.7412.002 Μελέτη ύδρευσης περιοχής επέκτασης Δ.Δ. Θέρμης  (ΣΥΝΕΧΙΖ) 40.000,00 

02.25.7413 Λοιπές μελέτες   

02.25.7413.003 Μελέτη "Περιβαλλοντική αξιολόγηση για συμπληρωματικά έργα 

ύδρευσης - επέκταση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης στην 

περ.επέκτασης Τριαδίου" (Μελέτη: 33/2010) (ΣΥΝΕΧΙΖ) 

2.545,00 

02.30.6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων   

02.30.6233.001 Μίσθωση μηχανημάτων, οχημάτων κ.λπ. έργων  130.000,00 

02.30.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην 
κτιρίων έργων) 

  

02.30.6262.003 Εργασίες συντήρησης συντριβανιών 40.000,00 

02.30.6262.014 Γεωχωρική αποτύπωση ιστών οδοφωτισμού και σύνταξη πρότασης για 

εφαρμογή νέων τεχνολογιών προς εξοικονόμηση ενέργειας  

24.600,00 

02.30.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού   

02.30.6673.007 Προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση 

προβλημάτων πυρασφάλειας σε κτίρια του Δήμου Θέρμης  

7.800,00 

02.30.73 ΕΡΓΑ   

02.30.731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ   

02.30.7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ   

02.30.7311.005 Συντήρηση δημοτικών κτιριακών υποδομών Δ.Ε. Θέρμης 13.000,00 

02.30.7311.015 Συντήρηση δημοτικών κτιριακών υποδομών Δ.Ε. Μίκρας 13.000,00 

02.30.7311.016 Συντήρηση δημοτικών κτιριακών υποδομών Δ.Ε. Βασιλικών 13.000,00 

02.30.7311.010 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ (ΠΡΟΚΑΤ) ΛΑΚΚΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖ) 40.000,00 

02.30.7311.011 Βελτιώσεις υφιστάμενων κτιριακών υποδομών & κατασκευή νέων στο 

συγκρότημα "Χριστοδουλίδη" 

1.000,00 

02.30.7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης   

02.30.7321.002 Κλειστό γυμναστήριο Τριλόφου 10.000,00 

02.30.7321.003 Κλειστό γυμναστήριο Ν. Ραιδεστού 10.000,00 

02.30.7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι   

02.30.7322.008 Διαμόρφωση παιδικής χαράς στην Δ.Κ. Τριλόφου  Δ.Ε. Μίκρας Δήμου 

Θέρμης 

1.000,00 

02.30.7322.010 Διαμόρφωση παιδικής χαράς & πλατείας στην Δημοτική κοινότητα 

Καρδίας Δ.Ε. Μίκρας Δήμου Θέρμης 

1.000,00 

02.30.7322.011 Κατασκευή παιδικής χαράς Αγ. Παρασκευής 100.000,00 

02.30.7322.012 Κατασκευή παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Σουρωτής 1.000,00 
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02.30.7323 Οδοί - οδοστρώματα   

02.30.7323.003 Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης οδών και κοινοχρήστων χώρων 1.000,00 

02.30.7323.005 Ανακατασκευή οδού Ρήγα Φεραίου Ταγαράδων (ΣΥΝΕΧΙΖ) 90.000,00 

02.30.7323.006 Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών 2.000,00 

02.30.7323.007 Διανοίξεις οδών στην επέκταση Θέρμης (Μελέτη: 3/2009)  (ΣΥΝΕΧΙΖ) 2.000,00 

02.30.7323.041 Κατασκευή κόμβου στην Αγ. Νικολάου & Τσαλδάρη οικισμού Θέρμης 30.000,00 

02.30.7323.042 Κατασκευή κόμβου Αγ. Πατέρων & Ηρ. Πολυτεχνείου στο Τριάδι 50.000,00 

02.30.7323.043 Κόμβος στα σχολεία Τριλόφου 40.000,00 

02.30.7323.044 Κατασκευή κόμβου στα Βασιλικά 40.000,00 

02.30.7323.209 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Ο.Τ. 31 & διαμόρφωση πεζόδρομου 

μεταξύ Ο.Τ. 33 & Ο.Τ. 34 στη περιοχή ΒΛΑΧΟΣ Τ.Δ. Τριλόφου (Μελέτη: 

141/2010 )  (ΣΥΝΕΧΙΖ) 

500,00 

02.30.7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης   

02.30.7326.009 Περιφράξεις δημοτικών χώρων 15.000,00 

02.30.7326.306 Διαμόρφωση χώρου επί της Ε.Ο. 16 Νέας Ραιδεστού 100.000,00 

02.30.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης   

02.30.7331.005 Κατεδάφιση επικίνδυνων & ετοιμόρροπων κατασκευών (ΣΥΝΕΧΙΖ) 20.000,00 

02.30.7331.106 Τροποποίηση συστημάτων θέρμανσης σχολικών κτιρίων (ΣΥΝΕΧΙΖ) 50.000,00 

02.30.7332 Πλατείες πάρκα παιδότοποι   

02.30.7332.001 Συντήρηση - επισκευή πλ. Παραμάνα 50.000,00 

02.30.7332.002 Συντήρηση υπαίθριων δημοτικών χώρων 20.000,00 

02.30.7332.003 Συντήρηση κτιριακών υποδομών ευεργέτιδας Φ.Πατίκα 13.000,00 

02.30.7332.006 Διαμορφώσεις και βελτιώσεις για την πιστοποίηση χώρων παιδ. χαρών 

(ΣΥΝΕΧΙΖ) 

100.000,00 

02.30.7333 Οδοί - οδοστρώματα   

02.30.7333.003 Συντηρήσεις ασφαλτοστρωμένων δρόμων 74.400,00 

02.30.7333.005 Διαγράμμιση οδών 22.000,00 

02.30.7333.006 Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Θέρμης (ΣΥΝΕΧΙΖ) 200.000,00 

02.30.7334 Πεζοδρόμια   

02.30.7334.001 Αναπλαση πεζοδρομιων οδου Αγ. Πατερων στο Τριαδι 1.000,00 

02.30.7334.002 Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδού Μανδρίτσα Θέρμης και κόμβου στη 

συμβολή με την Κουγιάμη (ΣΥΝΕΧΙΖ) 

150.000,00 

02.30.7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως   

02.30.7336.003 Ανακατασκευή σιντριβανιών οικισμών Τριλόφου & Κ. Σχολαρίου 

(ΣΥΝΕΧΙΖ) 

25.000,00 

02.30.7336.004 Συντηρηση ξυλειας πεζογεφυρας παρκου κυκλ. Αγωγής & φράγματος 

Θέρμης 

10.000,00 

02.30.7336.010 Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών 10.000,00 

02.30.7336.012 Συντήρηση υφιστάμενων περιφράξεων δημοτικών & κοινόχρηστων 

χώρων 

10.000,00 

02.30.7336.013 Περιφράξεις δημοτικών ακινήτων 10.000,00 

02.30.7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων   

02.30.7411.008 Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης ιδιόκτητων κτιρίων του Δήμου για 

στέγαση των υπηρεσιών του 

15.000,00 

02.30.7411.009 Αναθεώρηση φακέλου οικοδ. άδειας, υπαγωγή στον ν. 4178/13 & 

επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικού κτιρίου στο Λιβάδι 

Δ.Ε. Βασιλικών του Δήμου Θέρμης (ΣΥΝΕΧΙΖ) 

5.000,00 

02.30.7411.013 Ενεργειακή μελέτη για την εξοικονόμηση ενέργειας στα ισόγεια 

διαμερίσματα δημοτικού κτιρίου Λιβαδίου (ΣΥΝΕΧΙΖ) 

5.000,00 

02.30.7412 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων 
(πλην κτιρίων) 

  

02.30.7412.102 Τροποποίηση συστημάτων θέρμανσης σχολικών κτιρίων (από πετρ. 

θερμ. σε φυσ. αεριο)  

5.000,00 

02.30.7413 Λοιπές μελέτες   
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02.30.7413.014 Μελέτη "Διευθέτηση ρέματος Δ.Δ. Νέας Ραιδεστού Δήμου Θέρμης" 

(Μελέτη: 96/2006) (ΣΥΝΕΧΙΖ) 

18.864,68 

02.30.7413.018 Μελέτη Β' Αναδασμού Αγροκτήματος Βασιλικών της Δ.Ε. Βασιλικών του 

Δήμου Θέρμης και Μ.Π.Ε. έργων Αναδασμού" (Μελέτη: 44/2013)  

(Προγραμματική σύμβαση με Π.Κ.Μ.-Αποκεντρωμένη) (ΣΥΝΕΧΙΖ) 

60.000,00 

02.30.7413.025 Μελέτη τοπογραφική ελέγχου ιδιοκτησίας τμήματος ακινήτου Δ.Κ. 

Βασιλικών Δήμου Θέρμης (ΣΥΝΕΧΙΖ) 

2.850,00 

02.30.7413.029 Προεκτίμηση αμοιβής "Αποτυπώσεων μελέτης στατικής επάρκειας, η/μ 

μελετών & υπαγωγής στον Ν.4178/13 των αυθαίρετων κτισμάτων του 

υπ'αριθμ. 464 αγροτεμ.Ν.Ρυσίου & του υπ' αριθμ. 1778 

αγροτεμ.Τριαδίου Δήμου Θέρμης, ιδιοκτησίας Δήμου Θέρμης (ΣΥΝΕΧΙΖ) 

15.000,00 

02.30.7413.031 Mελέτη διαμόρφωσης κυκλικών κόμβων & κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

σε περιοχές του Δ.Θέρμης (ΣΥΝΕΧΙΖ) 

10.000,00 

02.30.7413.032 Mελέτη εκπόνησης ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για ανάγκες του 

Δ.Θέρμης (συμφωνία πλαίσιο) (ΣΥΝΕΧΙΖ) 

50.000,00 

02.30.7413.033 Mελέτη εκπόνησης στατικών εργασιών για τις ανάγκες του Δ. Θέρμης 

(ΣΥΝΕΧΙΖ) 

70.000,00 

02.30.7413.036 Μελέτη εκπόνησης τοπογραφικών εργασιών για τις ανάγκες του Δήμου 

Θέρμης - Συμφωνία Πλαίσιο (ΣΥΝΕΧΙΖ) 

12.000,00 

02.30.7413.326 Επικαιροποίηση - Συμπλήρωση της Μελέτης "Εργασίες 

Αντιπλημμυρικής Θωράκισης Ρεμάτων Δ. Θέρμης" (ΣΥΝΕΧΙΖ) 

1.000,00 

02.40.7413 Λοιπές μελέτες   

02.40.7413.004 Αναμόρφωση της μελέτης χωροταξικής αναδιάρθωσης της οργάνωσης 

του μεταφορικού δικτύου και τροποποίησης πολεοδομικού σχεδίου επί 

της εθνικής οδού 16 (ΣΥΝΕΧΙΖ) 

1.000,00 

02.40.7413.006 Μελέτη προσαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των οικισμών Θέρμης 

στον Ν.4269/2014 & στις κατευθύνσεις του Γενικού Πολεοδομικού 

Σχεδίου Δ.Ε. Θέρμης (ΣΥΝΕΧΙΖ) 

12.294,44 

02.40.7413.010 Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας 

και πράξη εφαρμογής περιοχής επέκτασης Δ.Δ. Νέου Ρυσίου (ΣΥΝΕΧΙΖ) 

40.000,00 

02.40.7413.035 Μελέτη Τοπικών Πολεοδομικών Ρυθμίσεων Οικισμών Δήμου Θέρμης 

(ΣΥΝΕΧΙΖ) 

7.000,00 

02.40.7413.101 Ι)ΜΕΛΕΤΗ Γ.ΠΣ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΙΙ)ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ α)ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Δ.Δ.ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 

ΤΟ ΙΣΥΟΝ Γ.Π.Σ. ΚΑΙ β)ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΝΟΜΑΡΧΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΑΚΚΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖ) 

10.000,00 

02.40.7413.203 Μελέτη αναθεώρησης γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού πρώην 

Δήμου Μίκρας (ΣΥΝΕΧΙΖ) 

1.000,00 

02.45.7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως   

02.45.7336.003 Συντήρηση νεκροταφείων Δήμου Θέρμης - Δημοτική Ενότητα Θέρμης 20.000,00 

02.45.7336.004 Συντήρηση νεκροταφείων Δήμου Θέρμης - Δημοτική Ενότητα Βασιλικών 20.000,00 

02.45.7336.005 Συντήρηση νεκροταφείων Δήμου Θέρμης - Δημοτική Ενότητα Μίκρας 10.000,00 

02.45.7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων   

02.45.7411.201 Μελέτη πλήρους αξιοποίησης οικοπέδου και ανέγερση κτίσματος 

οστεοφυλακίου υφιστάμενων κοιμητηρίων ΤΔ Πλαγιαρίου (Μελέτη: 

62/2010 ) (ΣΥΝΕΧΙΖ) 

1.000,00 

02.61.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης   

02.61.7331.001 Συντηρήσεις - μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου 

Θέρμης (Κ.Α. Εσόδου 00.1326.021 + Ι.Π.) (ΣΥΝΕΧΙΖ) 

1.000,00 

02.70.7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ   

02.70.7311.104 Κατασκευή γυμνασίου στη Δ.Κ. Ν. Ρυσίου 1.000,00 

02.70.7311.107 Κατασκευή καθ' ύψος και κατ' επέκταση προσθηκών στο 5ο Δημοτικό 

Σχολείο Θέρμης (ΣΥΝΕΧΙΖ) 

1.000,00 

02.70.7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης   

02.70.7321.105 Κατασκευή 6ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης 1.000,00 

02.70.7321.106 Κατασκευή 7ου Νηπιαγωγείου Θέρμης 1.000,00 

02.70.7321.107 Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Πλαγιαρίου στο 547 αγρ. Πλαγιαρίου 1.000,00 
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02.70.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης   

02.70.7331.101 Κατασκευή μέτρων παθητικής & ενεργητικής πυροπροστασίας στο 3ο 

Δημοτικό σχολείο Θέρμης-Τριαδίου  

20.000,00 

02.70.7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων   

02.70.7411.102 Μελέτη κατασκευής Δημοτικού Σχολείου Σουρωτής 1.000,00 

02.70.7411.106 Μελέτη 6ου Δημοτικού Θέρμης 10.000,00 

02.70.7411.107 Μελέτη 7ου Νηπιαγωγείου  Θέρμης (ΣΥΝΕΧΙΖ) 10.000,00 

02.70.7411.142 Mελέτη Λυκείου Μίκρας στη θέση "Βλάχος" 10.000,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2017 
02.10.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός   

02.10.7131.003 Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων 5.000,00 

02.20.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού   

02.20.6673.011 Προμήθεια λαμπτήρων  60.000,00 

02.20.6673.012 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  40.000,00 

02.20.7132.010 Προμήθεια υπερκατασκευής πλυντηρίου κάδων  64.000,00 

02.20.7132.012 Προμήθεια απορριματοφόρου υπόγειων κάδων  61.500,00 

02.20.7135 Λοιπός εξοπλισμός   

02.20.7135.003 Προμήθεια εργαλείων ηλεκτρολόγων 3.000,00 

02.20.7135.012 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και βραχιόνων οδικού φωτισμού ( 

ΦΟΠ) ) 

15.000,00 

02.20.7135.013 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για πάρκα και πλατείες  15.000,00 

02.30.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λπ.)   

02.30.6063.002 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 15.000,00 

02.30.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 

  

02.30.6613.013 Προμήθεια GPS για τοπογραφικές μετρήσεις  15.000,00 

02.30.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων   

02.30.6662.002 Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος  15.000,00 

02.30.6662.003 Προμήθεια  αδρανών υλικών  65.000,00 

02.30.6662.004 Προμήθεια σκυροδέματος  50.000,00 

02.30.6662.005 Προμήθεια δομικών υλικών  18.000,00 

02.30.6662.008 Προμήθεια κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίου  15.000,00 

02.30.6662.009 Προμήθεια  ασφαλτομίγματος  50.000,00 

02.30.6662.011 Προμήθεια προϊόντων σιδήρου  15.000,00 

02.30.6662.012 Προμήθεια ξυλείας και μικροϋλικών  15.000,00 

02.30.6662.015 Προμήθεια χυτοσιδηρών καλυμμάτων φρεατίων 3.000,00 

02.30.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων   

02.30.6672.003 Προμήθεια αναλωσίμων-εργαλείων χειρός και μικροϋλικών 

σιδηρουργείου, ξυλουργείου και λοιπών συνεργείων (ΣΥΝ) 

15.000,00 

02.30.7131.007 Προμήθεια Γκρέϊντερ   45.000,00 

02.30.7131.008 Προμήθεια φορτωτή  45.000,00 

02.30.7132.004 Προμήθεια φορτηγών  45.000,00 

02.30.7132.011 Προμήθεια αλατιέρων 20.000,00 

02.30.7135 Λοιπός εξοπλισμός   

02.30.7135.002 Προμήθεια εργαλείων υδραυλικών 3.000,00 

02.30.7135.005 Προμήθεια ηλεκτρικών εργαλείων και εξαρτημάτων 8.000,00 

02.30.7135.007 Προμήθεια σαμαριών 5.000,00 

02.30.7135.017 Προμήθεια εμποδίων για πεζοδρόμια  15.000,00 

02.30.7135.019 Προμήθεια πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης  60.000,00 
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02.30.7135.020 Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας και αρίθμησης οδών 10.000,00 

02.30.7135.021 Προμήθεια κώνων & καθρεπτών οδοσήμανσης  15.000,00 

02.30.7135.024 Προμήθεια φωτεινών σηματοδοτών 10.000,00 

02.30.7135.027 Προμήθεια παγκακιών για κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Θέρμης 5.000,00 

ΝΕΑ ΕΡΓΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

30.7322.014 Κεντρικό πάρκο Ταγαράδων 20.000,00 

30.7326.025 Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων Λιβαδίου 20.000,00 

30.7324.010 Ολοκλήρωση κατασκευής πεζοδρομίων οδού ΟΧΙ Κ. Σχολαρίου 20.000,00 

30.7326.029 Ανάπλαση κεντρικού πάρκου Πλαγιαρίου 50.000,00 

30.7326.028 Διαμόρφωση χώρου Ο.Τ. 40 Πλαγιάρι 15.000,00 

20.7335.011 Συντήρηση δημοτικών δικτύων φωτισμού σε πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές και 

πεζοδρόμια Δήμου Θέρμης 

35.000,00 

20.7335.008 Αλλαγή φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων ΦΟΠ στη Δ.Ε. Θέρμης 15.000,00 

20.7335.009 Αλλαγή φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων ΦΟΠ στη Δ.Ε. Βασιλικών 15.000,00 

20.7335.010 Αλλαγή φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων ΦΟΠ στη Δ.Ε. Μίκρας 15.000,00 

00.6737.017 Αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο του αγρ. Κάτω και Άνω  

Σχολαρίου 

255.720,24 

70.7336.101 Συντήρηση σχολικών κτιρίων 150.000,00 

30.7326.027 Παράλληλα έργα Αναδασμού 1.000,00 

30.7326.030 Ανάπλαση περιοχών επέκτασης Θέρμης (Τσαλδάρη, Κουγιάμη και τμήματα οδών 

Υψηλάντου και Αθ. Διάκου) 

100.000,00 

30.7326.026 Διαμόρφωση δημοτικών χώρων ανεξέλεγκτης επιχωμάτωσης 50.000,00 

30.7321.010 Επέκταση παιδικού σταθμού Καρδίας 1.000,00 

30.7321.011 Προπονητήριο Θέρμης-Τριαδίου 60.000,00 

30.7323.050 Κόμβοι στη Ν. Ραιδεστό (Κολοκοτρώνη-Πολυτεχνείου & Μ. Αλεξάνδρου-Πολυτεχνείου) 20.000,00 

30.6162.005 Φάκελος έργου και τεύχη δημοπράτησης για εφαρμογή νέων τεχνολογιών στα δίκτυα 

ηλεκτροφωτισμού προς εξοικονόμηση ενέργειας 

5.000,00 

70.6162.006 Ανάθεση λειτουργίας δημοτικής συγκοινωνίας (*) 120.000,00 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

30.7413.039 Αποτυπώσεις υφιστάμενων σχολικών μονάδων για υπαγωγή στον ν. 4178/2013 και 

επικαιροποίηση μελέτης προπονητηρίου και έκδοση άδειας δόμησης αυτού στο 454Β 

αγροτεμάχιο Ταγαράδων 

17.000,00 

70.7411.143 Επικαιροποίηση μελέτης στο 547 Πλαγιαρίου 10.000,00 

70.7411.019 Μελέτη κλειστών γυμναστηρίων Τριλόφου και Ν. Ραιδεστού 20.000,00 

70.7411.018 Επικαιροποίηση μελέτης 2ου Λυκείου Θέρμης (Ν. Ραιδεστός) 15.000,00 

30.7411.021 Μελέτη εφαρμογής εσωτερικών διαμορφώσεων σε ιδιόκτητο κτίριο του Δήμου για τη 

στέγαση των υπηρεσιών του 

25.000,00 

30.7411.022 Μελέτη εφαρμογής βελτιώσεων υφιστάμενων κτιριακών υποδομών & κατασκευής νέων 

στο συγκρότημα "Χριστοδουλίδη" 

25.000,00 

30.7411.023 Μελέτη επέκτασης παιδικού σταθμού Καρδίας 20.000,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

30.7135.012 Όργανα παιδικών χαρών 50.000,00 

20.7132.013 Απορριματοφόρο 60.000,00 

70.7132.015 Μικρό φορτηγό για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου 15.000,00 

70.7131.012 Ψυγεία συντήρησης για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου 35.000,00 
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Μειοψήφησαν οι ∆.Σ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος,  Ιωσηφίδης Ιωάννης, Σαραφιανός 
Χρήστος, Αγοραστούδη Ευγενία, Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα, Σφονδύλας ∆ηµήτριος , 
Τριανταφυλλίδου Ιωάννα και Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος.  
 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 303/2016. 
 
 
 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

 

          ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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