
                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ      Θήβα   :   24-3-2016 
                 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. :   6174   
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου  
Πληροφορίες :  Δ.Τσούγκα 
Τηλ. : 22623-50608 
FAX .: 22620-27628     
Ταχ.Κώδικας : 32200    Π Ρ Ο Σ :   
 
        

    Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 6174/24-3-
2016 πρόσκληση για την 7η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου 

Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Βαγίων  στις  
28  ΜΑΡΤΙΟΥ του 2016, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

 

1ο. Έγκριση και παραλαβή του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια 

του Δήμου Θηβαίων στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων (σχετ. η 

υπ’ αριθ. 28/2016 Απ.Ε.Π.Ζ.). 

 

2ο. Έγκριση της υπ’ αριθ. 44/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων (ΔΗΚΕΘ) περί  Β’ 

Αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικ. έτους 2016. 

 

3ο. Λήψη απόφασης για διατήρηση του κενωθέντος περιπτέρου πρώην 

ιδιοκτησίας Κατσέλη Κων/νου του Δημητρίου επί της οδού Πινδάρου 41 

και μετατόπιση του περιπτέρου ιδιοκτησίας Φωτεινής Αγγελοπούλου 

του Σπύρου μετά την υπ’ αριθ. 5373/15-3-2016 αίτησή της από την οδό 

Επαμεινώνδα και Οιδίποδος στην κενωθείσα θέση επί της οδού Πινδάρου 

41 (σχετ. η υπ’ αριθ. 30/2016 απόφαση της Επ.Π.Ζ.). 

 

4ο. Έγκριση για την αποδοχή της παραχώρησης της χρήσης χωρίς 

αντάλλαγμα, έξι (6) απορριμματοφόρων οχημάτων από τον 

Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α.  Α.Ε.  και ανάκληση της προηγούμενης επί του 

θέματος 373/2015 Α.Δ.Σ. 

 

5ο. Έγκριση παράτασης του έργου : «Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθμιση 

του Παλαιού Δημαρχείου Θήβας» .  



 

6ο. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 2ου πρωτοκόλλου 

κανονισμού νέων τιμών μονάδας εργασιών, 1ης Συμπληρωματικής 

σύμβασης του έργου : «Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθμιση του 

παλαιού Δημαρχείου Θήβας». 

 

7ο. ΄Εγκριση του 3ου ΑΠΕ, 2ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 

του έργου : «Βιοκλιματική Αναβάθμιση του Δημόσιου ανοικτού χώρου 

κατά μήκος του ιστορικού ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας". 

8ο. Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Βελτίωση δημοτικών 

οδών Δήμου Θηβαίων 2012.» 

 

9ο. Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που 

αφορά στην τροποποίηση της με αριθ. 1599/13-5-2015 απόφασης 

έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για την ενιαία μονάδα 

υδατοκαλλιέργειας αποτελούμενης από α) πλωτή μονάδα πάχυνσης 

δυναμικότητας 646τον./ετος σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων 

ανατολικά της θέσης «Όρμος Χρυσαίτη» του Δήμου Θηβαίων, β) χερσαία 

συνοδά έργα υποστήριξης της μονάδας σε παραχωρημένη δημόσια 

δασική χερσαία έκταση 1.540τ.μ. και την  επέκταση αυτής κατά 480,8τ.μ. 

(συνολική δημόσια δασική έκταση 2.020,80τ.μ.) στην ίδια θέση και γ) 

χερσαία συνοδά έργα υποστήριξης της μονάδας στη ζώνη αιγιαλού και 

παραλίας στην ίδια θέση της εταιρείας «ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε.». 

 

10ο. Λήψη απόφασης για τη μίσθωση χώρου στέγασης του 2ου Νηπιαγωγείου 

Θήβας. 

 

11ο. Αποδοχή  ποσού 7.183,35 € από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά  πρόστιμα Κ.Ο.Κ. το 

χρονικό διάστημα  05/1/2016 έως και 01/3/2016» (χρημ. Εντολή 

1792/16).  

 
                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
     ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ 


