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«Εξέταση της µε αριθµ.  πρωτ. 21851/2016 ένστασης της  εταιρίας
ΓΑΙΑ  Α.Ε.  ΜΕΛΕΤΩΝ-∆.ΜΑΜΟΥΝΗΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  κατά  1.  Του  7ου

λογαριασµού  της  µελέτης   µε  τίτλο  «Ι)  Μελέτη  Γ.Π.Σ.
Καποδιστριακού  ∆ήµου  Βασιλικών  και  ΙΙ)  Μελετών
Κτηµατογράφησης  –  Πολεοδόµησης  –  Πράξη  Εφαρµογής  α)  σε
περιοχές ∆. ∆. Βασιλικών, όπως καθορίζονται από το ισχύον Γ.Π.Σ.
και  β)  Κτηµατογράφησης,  Πολεοδόµησης,  Πράξης  εφαρµογής
περιοχών οριοθετηµένων µε  απόφαση Νοµάρχη στους οικισµούς
Λακκιάς, Μονοπήγαδου, Αγίου Αντωνίου, Περιστεράς, Λιβαδίου και
Αγίας  Παρασκευής του  ∆ήµου Βασιλικών»,  β)  του  από  7-6-2016
τιτλοφορούµενου  ως  «Σηµείωµα  περί  της  εµπρόθεσµης  ή  µη
υποβολής της µελέτης ΚτηµατογράφησηςC.» της ως άνω µελέτης
που συνοδεύει τον ανωτέρω 7ο λογαριασµό  γ) της υπ’αριθ. πρωτ.
19546/7-6-2016  πράξης  της  ∆ιεύθυνσης  Πολεοδοµίας  του  ∆ήµου
Θέρµης,  Τµήµα  Πολεοδοµικών  Εφαρµογών  &  Σχεδίου  Πόλης  µε
θέµα: «∆ιαβίβαση 7ου λογαριασµού της µελέτηςC.»   
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Γνωµοδότηση  σχετικά  µε  την   «Μελέτη  προσαρµογής  της
πολεοδοµικής µελέτης των οικισµών Θέρµης και Τριαδίου της ∆Ε
Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης στο Ν. 4269/2016 και στις κατευθύνσεις
του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου ∆Ε Θέρµης».

365

3

Αίτηµα  της  παράταξης  Παρέµβασης  Πολιτών  µε  θέµα:
“Ανακήρυξη του ∆ήµου Θέρµης σε « Ελεύθερη Ζώνη από τις
∆ιεθνείς Εµπορικές Συµφωνίες ΤΤΙP-CETA-TIS”».
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Έγκριση  κανονισµού  για  τη  ρύθµιση  της  επαγγελµατικής
δραστηριότητας  κυκλοφορίας  των  ζωήλατων οχηµάτων στο  ∆ήµο
Θέρµης.
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Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προµήθειας  στα
είδη  κοινωνικού  παντοπωλείου-γάλακτος  προσωπικού  2015-2016
(αρ.µελ. 03/2015 ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών). (εξ αναβολής)
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Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  της  προµήθειας
έντυπου  περιοδικού  (αρ.  µελ.  01/2015  Αυτοτελές  γραφείου



6 επικοινωνίας και ∆ηµοσίων σχέσεων). 369
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Απευθείας ανάθεση έπειτα από διαπραγµάτευση της εργασίας µε
τίτλο «Συντήρηση και υποστήριξη λογισµικού Γραφείου ∆ηµάρχου.
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Ανάκληση της υπ΄αριθµ. 324/2016 απόφασης του ∆.Σ. σχετικά µε :
««Έγκριση  εκτέλεσης  της  προµήθειας  µηχανηµάτων  έργου,
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