
Αριθμ.

Αποφ.

Θέμα

37 Ορισμός  πληρεξουσίου  δικηγόρου  για  παράσταση ενώπιον  της  1ης Ειδικής  Επιτροπής
του άρθρου 152 ν. 3463/2006 της Α.Δ.Μ.Θ.

38 Απευθείας  ανάθεση  εκτέλεσης   της  προμήθειας  με  τίτλο:  «Προμήθεια  Υδραυλικών
Υλικών για αποκατάσταση εκτάκτων αναγκών» και δέσμευση της σχετικής πίστωσης.

39 Έγκριση  πρακτικού  διενέργειας  δημοπρασίας  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο:
«Καθ’ύψος και κατ’επέκταση προσθήκες 5ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης‐Τριαδίου και
εσωτερικές διαρρυθμίσεις υφιστάμενου κτιρίου»

40 Ανάληψη  υποχρέωσης,  έγκριση  εκτέλεσης,  τεχνικών  προδιαγραφών,  καθορισμός
τρόπου  εκτέλεσης,  και  όρων    διακήρυξης  δημοπρασίας  για  την  εκτέλεση  της
προμήθειας με τίτλο : “Προμήθεια πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών φωλεών για τις
ανάγκες κτιρίων και οχημάτων Δήμου Θέρμης”

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

42 Ανάληψη  υποχρέωσης,  έγκριση  εκτέλεσης,  τεχνικών  προδιαγραφών,  καθορισμός
τρόπου εκτέλεσης, και όρων διακήρυξης δημοπρασίας  για την εκτέλεση της  εργασίας
με τίτλο: “Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Δήμου Θέρμης”

43 Καθορισμός  όρων  διακήρυξης  δημοπρασίας  για  την  εκμίσθωση  αγροτεμαχίων  Ν.
Ραιδεστού

44 Ορισμός  πληρεξουσίου Δικηγόρου για  εκπροσώπηση σε υπόθεση του Δήμου Θέρμης
και δέσμευση της σχετικής πίστωσης.

45 Ανάθεση  σε  δικηγόρο  παροχής  γνωμοδότησης  για  άσκηση  ενδίκων  μέσων  κατά  της
αριθ.  456/2016  αποφάσεως  του  Ειρηνοδικείου  Αθηνών  Θεσσαλονίκης,  δέσμευση  της
σχετικής  πίστωσης  και  ανάληψη  υποχρέωσης  (δέσμευση  πίστωσης)  σε  εκτέλεση
προσωρινά εκτελεστής δικαστικής απόφασης

46 Ανάθεση  σε  δικηγόρο  έρευνας  σε  Υποθηκοφυλακεία‐Κτηματολογικά  γραφεία  για
υπόθεση του Δήμου και δέσμευση της σχετικής πίστωσης.  

47 Ανάθεση  σε  δικηγόρο  της  διαδικασίας  εγγραφής   αποφάσεων  της  Περιφέρειας
Κεντρικής  Μακεδονίας  στο  αρμόδιο  Υποθηκοφυλακείο,  έκδοση  εντάλματος
προπληρωμής και δέσμευση της σχετικής πίστωσης.

48 Τροποποίηση  της  υπ’αριθμ.  394/2016  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  σχετικά  με:
«Απόδοση λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής»

49 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσμευση πιστώσεων)
για τη μεταφορά υποχρεώσεων της υπό εκκαθάριση Δημοτικής επιχείρησης Βασιλικών 
στο Δήμο.

50 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσμευση πίστωσης) για χρηματοδότηση της ΔΕΠΠΑΘ.   

51
Ανάληψη υποχρέωσης (δέσμευση πίστωσης) και σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου 
Θέρμης.

52 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) και σύσταση πάγιας προκαταβολής στις 
Δηµοτικές και Τοπικές κοινότητες.



53 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσμευση πιστώσεων) για εκτέλεση προμηθειών και εργασιών

54 Ανάληψη  υποχρεώσεων  (δέσμευση  πιστώσεων)  για  ανειλημμένες  και  συνεχιζόμενες
υποχρεώσεις του Δήμου (προμήθειες) 

55 Ανάληψη  υποχρεώσεων  (δέσμευση  πιστώσεων)  για  οφειλές  παρελθόντος  έτους
(Π.Ο.Ε.).   

56 Ανάκληση Δεσμεύσεων ΑΝΑΒΟΛΗ


