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207 Έγκριση  πραγματοποίησης  δαπάνης,  δέσμευση  της  σχετικής  πίστωσης  και  ορισμός
δικηγόρου για την παράστασή του κατά την εξέταση μαρτύρων σε υπόθεση του Δήμου. 

208 Έγκριση  πρακτικού  ανάδειξης  προσωρινού  αναδόχου  για  την  παροχή  τεχνικών  και
λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  με  τίτλο  «Κατεπείγουσες  υπηρεσίες
υποστήριξης  στον  εντοπισμό  προβλημάτων  και  κατάθεση  αντιρρήσεων  σχετικών  με
δημοτικές  ιδιοκτησίες  στο  πλαίσιο  ανάρτησης  των  δασικών  χαρτών σε  8  κοινότητες
του Δήμου Θέρμης»

209 Έγκριση  πρακτικού  δημοπρασίας  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  με  τίτλο:
“Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος και ασφαλτικού γαλακτώματος”, ματαίωση και
επανάληψη  του διαγωνισμού χωρίς τροποποίηση των όρων διακήρυξης.

210 Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας
με τίτλο : “Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος”

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

212 Άσκηση  προσεπίκλησης  με  παρεμπίπτουσα  αγωγή  σε  υπόθεση αγωγής  αποζημίωσης
ορισμός  πληρεξουσίου  δικηγόρου  για  τη  σύνταξη‐κατάθεση  και  παράσταση  στη
δικάσιμο που θα οριστεί και δέσμευση της σχετικής πίστωσης.

213 Ανάθεση  σε  δικηγόρο  παροχής  εγγράφων  νομικών  συμβουλών  και  δέσμευση  της
σχετικής πίστωσης

214 Τροποποίηση  της  υπ’αριθμ.  47/2017  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  σχετικά  με:
«Ανάθεση  σε  δικηγόρο  της  διαδικασίας  εγγραφής   αποφάσεων  της  Περιφέρειας
Κεντρικής  Μακεδονίας  στο  αρμόδιο  Υποθηκοφυλακείο,  έκδοση  εντάλματος
προπληρωμής  και  δέσμευση  της  σχετικής  πίστωσης»  και  δέσμευση  της  σχετικής
πίστωσης.

215 Έγκριση  πραγματοποίησης  δαπάνης  για  αποζημίωση  υπερωριακής  εργασίας  και
δέσμευση της σχετικής πίστωσης.

216 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσμευση πίστωσης) για αμοιβές δικηγόρων (συνεχιζόμενες)

217 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσμευση πίστωσης) για αμοιβή δικηγόρου  (συμπληρωματική)

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

219 Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών  σύμφωνα     με το
Π.Δ. 80/2016

220 Ανάληψη  υποχρεώσεων  (δέσμευση  πιστώσεων)  για  επιστροφή  αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών.

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

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

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


