
Αριθμ.

Αποφ.

Θέμα

114 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για εκπροσώπηση αιρετού ενώπιον της Κας Πταισματοδίκη
και δέσμευση της σχετικής πίστωσης.

115 Έγκριση πρακτικού  ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και  κατακύρωση του
έργου: «Εργασίες εσωτερικών διαμορφώσεων του κέντρου Κοινότητας Δήμου Θέρμης»

116 Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο:
«Συντήρηση και υποστήριξη Εφαρμογών λογισμικού Δήμου Θέρμης»

117 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης τμήματος του υπ’  αριθμ.  1847 αγροτεμαχίου
Θέρμης έκτασης 16.124,65μ2.

118 Έγκριση  πρακτικού  δημοπρασίας  εκμίσθωσης  τμήματος  του  υπ’αριθ.  565  τεμαχίου
αγροκτήματος Θέρμης έκτασης 7.479,50τμ.

119 Έγκριση  πρακτικού  δημοπρασίας  για  την  εκμίσθωση  τμήματος  του  υπ’αριθμ.  941
αγροτεμαχίου αγροκτήματος Ν.Ραιδεστού

120 Έγκριση  πρακτικού  δημοπρασίας  για  την  εκμίσθωση  τμήματος  του  υπ’αριθμ.  434
αγροτεμαχίου αγροκτήματος Ν.Ραιδεστού

121 Έγκριση  πρακτικού  δημοπρασίας  για  την  εκμίσθωση  τμήματος  του  υπ’αριθμ.  446
αγροτεμαχίου αγροκτήματος Ν. Ραιδεστού

122 Ανάληψη υποχρέωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, και
όρων   διακήρυξης δημοπρασίας  για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο : “ Αποτυπώσεις
υφιστάμενων  σχολικών  μονάδων  για  υπαγωγή στον  Ν.  4178/2013  και  επικαιροποίηση  της
μελέτης  προπονητητρίου  και  έκδοση  άδειας  δόμησης  αυτού  στο  454β  αγροτεμάχιο
Ταγαράδων ”

123 Ανάληψη υποχρέωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων   διακήρυξης
δημοπρασίας  για  την  εκτέλεση  της  εργασίας  με  τίτλο:   «Εργασίες  ταφών  –εκταφών  στα
δημοτικά κοιμητήρια» 

124 Ανάληψη  υποχρέωσης,  έγκριση  εκτέλεσης,  τεχνικών  προδιαγραφών,  καθορισμός  τρόπου
εκτέλεσης, και όρων   διακήρυξης δημοπρασίας  για την εκτέλεση της   προμήθειας με τίτλο:
“Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος”

125 Ανάληψη  υποχρέωσης,  έγκριση  εκτέλεσης,  τεχνικών  προδιαγραφών,  καθορισμός  τρόπου
εκτέλεσης, και όρων   διακήρυξης δημοπρασίας  για την εκτέλεση της   προμήθειας με τίτλο:
“Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος και ασφαλτικού γαλακτώματος”

126 Καθορισμός  όρων  διακήρυξης  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  με  τίτλο:  «Προμήθεια
πινακίδων  σήμανσης  και  άλλα,  κώνων  &  καθρεπτών  οδοσήμανσης  και  εμποδίων  για
πεζοδρόμια»

127 Άσκηση  ή  μη  προσφυγής  κατά  της  με  αριθ.πρωτ.  575/27‐1‐2017  απόφασης  του   Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας‐Θράκης.

128
Άσκηση  ή  μη  ενδίκων  μέσων  κατά  της  αριθμ.  10596/2016  απόφασης  του   Μονομελούς
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

129
Ανάληψη υποχρέωσης (δέσμευση πίστωσης) για καταβολή δικαστικών εξόδων.   



130
Έγκριση  πραγματοποίησης  δαπανών  για  την  εκτέλεση  προμηθειών‐εργασιών‐μελετών
σύμφωνα με το Π.Δ. 80/2016

131
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών για αμοιβές δικηγόρων σύμφωνα με το Π.Δ. 80/2016


