
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  20ης ∆εκεµβρίου  2016.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ Α∆Σ

Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  µηχανηµάτων  έργου
οχηµάτων και λοιπού εξοπλισµού λόγω εκτάκτων αναγκών

499

Τροποποίηση της µε αριθµ 430/2016 αποφ. ∆Σ σχετικά µε την αριθµ.
300/2016  αποφ  ∆Σ  σχετικά  µε  την  Αποδοχή  απόφασης   ένταξης  της
πράξης «ΚΕΝΤΡΟ Κ/ΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ». 500

 
Ίδρυση λαϊκής αγοράς στη Νέα Ραιδεστό. 501

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ Α∆Σ

1
Έγκριση  πίνακα  στοχοθεσίας  οικονοµικού  έτους  2017,  ετησίου
προγράµµατος δράσης και προϋπολογισµού οικ.  έτους 2017 της
∆ηµοτικής  Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού,  Περιβάλλοντος
και Αθλητισµού Θέρµης (∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.)» 502

 
2

Ορισµός  ελεγκτών  για  τον  τακτικό  διαχειριστικό  έλεγχο  της
∆ηµοτικής  Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού,  Περιβάλλοντος
και Αθλητισµού Θέρµης (∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.)

503

3
Έγκριση  υλοποίησης  προγράµµατος  διαχείρισης  (χωριστής
συλλογής) µεταχειρισµένων ειδών ένδυσης - υπόδησης και λοιπών
υφασµάτινων υλικών 504

4
Παράταση  σύµβασης  µίσθωσης  του  υπ΄αριθµ.  2  αγροτεµαχίου
Ταγαράδων έκτασης 125.751,30µ2. (εξ αναβολής)

505

5 Γνωµοδότηση  σχετικά  µε  την  «Τροποποίηση  –Αναθεώρηση
χωροταξικών  ∆εδοµένων  µέσω  Εντοπισµένων  Πολεοδοµικών
Παρεµβάσεων  και  Ρυθµίσεων,  λόγω  των  Νέων  Κυκλοφοριακών
∆εδοµένων από την Κατασκευή της ΕΟ 16 και της Οριοθέτησης
του  Κεντρικού  Ρέµατος  στην  ΠΕ  6  (Περιοχή  ΕΜΟ)  Οικισµού
Θέρµης ∆ήµου Θέρµης».

506



6
Γνωµοδότηση  σχετικά  µε  τη  «Μελέτη  Τοπικών  Πολεοδοµικών
Ρυθµίσεων Οικισµών ∆ήµου Θέρµης»

507

7

Καθορισµός  ειδικών  όρων  δόµησης  και  ελαχίστων  αποστάσεων
κατασκευών από τα γύρω όρια στο υπ΄αριθµ. 01Ν οικόπεδο του
ΟΤ Γ325  Επέκτασης  ∆ήµου Θέρµης χαρακτηρισµένο ως  χώρος
Νηπιαγωγείου και ∆ηµοτικού Σχολείου. 508

8
Καθορισµός  ειδικών  όρων  δόµησης  και  ελαχίστων  αποστάσεων
από τα γύρω όρια των κατασκευών προσθηκών, στο υπ΄αριθµ. 01
οικόπεδο του ΟΤ Γ335 Επέκτασης ∆ήµου Θέρµης. 509

9
Χαρακτηρισµός  κοινόχρηστης  δηµοτικής  έκτασης  ως  οδού  στην
περιοχή του αγροκτήµατος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίας του
∆ήµου Θέρµης 510

10
Τοποθέτηση  επιβραδυντών  στις  οδούς  Αντιαεροπορικών  και
Π.Μέλα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου.

511

11
Παράταση  προθεσµίας  εκτέλεσης  του  έργου  «Συντηρήσεις
µικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων».

512

12

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & Τακτοποιητικού – 1ου

ΠΚΤΜΝΕ  του  έργου:  «∆ιαµόρφωση  περιβάλλοντος  χώρου  του
προκατασκευασµένου  ξύλινου  φυλακίου,  για  τους  εθελοντές
πολιτικής προστασίας, στο οικόπεδο 37, ΟΤ 8 στη Ν.Ραιδεστό του
∆ήµου Θέρµης» Προϋπολογισµού 11.064,61 ευρώ (µε ΦΠΑ 23%)

513

13
Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού  –  Τακτοποιητικού  Πίνακα  1ου

ΠΚΝΤΜΕ του έργου:  « Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» (ΑΡ.ΜΕΛ.
31/15, ΑΕ 06/15). 514

14

Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα και σύναψης συµπληρωµατικής
σύµβασης  της  µελέτης  «Μελέτη  Β’  Αναδασµού  αγροκτήµατος
Βασιλικών  της  ∆.Ε.  Βασιλικών  της  ∆.Ε.  Βασιλικών  του  ∆ήµου
Θέρµης και Μ.Π.Ε. έργων αναδασµού», σύµφωνα µε το άρθρο 29
του ν.3316/2005.

515

15

Έγκριση προµήθειας  ανταλλακτικών και ελαστικών για τα οχήµατα
του ∆ήµου  Θέρµης (επιβατικών, φορτηγών, µηχανηµάτων έργου,
αγροτικών µηχανηµάτων) 516

16

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της  προµήθειας  µε
τίτλο  «Προµήθεια  ειδών  οδικού  εξοπλισµού  (πινακίδες
κατακόρυφης  σήµανσης,  κώνοι  &  καθρέφτες  οροσήµανσης,
σαµάρια,  εµπόδια  για  πεζοδρόµια  πινακίδες  ονοµατοθεσίας  και
αρίθµησης οδών)»

517



17
Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  της  «Προµήθειας
πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων».

518

18 Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προµηθειών και εργασιών για
το έτος 2017

519

19 Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προµηθειών και εργασιών Ν
4412/2016.

520

20 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του 
έργου :«συντήρηση οδικού δικτύου του δήµου θέρµης»

521

21 Αναµόρφωση Προϋπολογισµού οικ. Έτους 2016.

522

 


