
                                                                                                       

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΕΤΟΥΣ 

2013 

ΑΠ.ΟΙΚ. 

ΕΠΙΤΡ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΟΜ

ΗΝΙΑ 

1 Εκλογή αντιπροέδρου Οικονοµικής Επιτροπής 

ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ 

14-1-2013 

2 Ανάθεση σε συµβολαιογράφο σύνταξης συµβολαίου 

αποδοχής κληρονοµίας 

ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΡΩΞΑΝΗ 

 

3 Ανάκληση της αριθ. 518/2012 απόφασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής και διενέργεια κλήρωσης για τον ορισµό 

µέλους στην επιτροπή διενέργειας δηµοπρασιών και 

αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση εργασιών 

σύµφωνα µε το Π.∆. 28/80 για το έτος 2013.      

  

                             ΑΝΑΒΟΛΗ 

 

4 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωµοδότησης για 

άσκηση ενδίκων µέσων 

ΠΑΠΑΤΣΟΥΜΑ- ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ και ΣΙΑ 

Ο.Ε. 

 

5 Ανάθεση σε δικηγόρο έρευνας σε Κτηµατολογικό 

γραφείο-Υποθηκοφυλακείο.    

ΠΑΣΧΟΥ-ΣΟΥΡΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΑ 

 

6 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την «Προµήθεια 

µεταλλικών κάδων απορριµµάτων µε πλαστικό 

σκέπαστρο (καπάκι) και ανταλλακτικών» 

ΒΙΟΚΑ∆Ο Α.Ε.Β.Ε.  

 

7 Ανάκληση της αριθ. 506/2012 απόφασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής και εκ νέου κατάρτιση ετησίου προγράµµατος 

δράσης 2013 και προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 

2013. 

21-1-2013 

8 Ανάκληση εν µέρει της αριθ. 518/2012 απόφασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής και διενέργεια κλήρωσης για τον 

ορισµό µέλους στην επιτροπή διενέργειας δηµοπρασιών 

και αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση εργασιών 

σύµφωνα µε το Π.∆. 28/80 για το έτος 2013.      

  

1. Βογιατζής ∆ηµήτριος ως τακτικό µέλος 

2. Γκουστίλης Θεόδωρος ως αναπληρωµατικό µέλος 

 

9 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση του 

έργου: «Αξιοποίηση της γεώτρησης στη θέση «Συναδού» 

και κατασκευή αγωγού σύνδεσης µε Κοτρώνι». 

 



Κ/Ξ ΠΑΡΑΣΧΟΣ Α. – ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ Γ.,. 



10 Μη άσκηση ενδίκων µέσων κατά της υπ’αριθ. 

12347/2012 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου 

Θεσσαλονίκης 

ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. 

 

11 Ορισµός πληρεξουσίου ∆ικηγόρου  για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του  ∆ήµου Θέρµης 

ΜΑΤΕΛΛΑ-ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ-ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ 

 

12 Ορισµός πληρεξουσίου ∆ικηγόρου  για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του  ∆ήµου Θέρµης 

ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ- ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK 

ERGASIAS- ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

 

13 Ορισµός πληρεξουσίου ∆ικηγόρου  για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του  ∆ήµου Θέρµης 

ΒΛΑΝΟΣ-ΚΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

14 Ανάθεση σε δικηγόρο χειρισµού υπόθεσης του ∆ήµου 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ-ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 

 

15 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για 

οφειλές παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.)..       

 

16 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) 

για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ∆ήµου 

 

17 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) 

για ανειληµµένη υποχρέωση του ∆ήµου(αποστολή 

δεµάτων).       

 

18 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής  γνωµοδότησης για 

άσκηση ενδίκων µέσων 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ-ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ-ΚΑΠΑΤΖΑ 

 

19 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών και 

αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση εργασιών  

σύµφωνα µε το Π.∆. 28/80 για το έτος 2013. 

 

 

20 Τροποποίηση της αριθ. 7/2013 απόφασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής και εκ νέου κατάρτιση ετησίου 

προγράµµατος δράσης 2013 και προϋπολογισµού 

οικονοµικού έτους 2013 

 

28-1-2013 

21 Ορισµός τακτής ηµέρας και ώρας συνεδριάσεων της 

Οικονοµικής Επιτροπής για το έτος 2013 

1-2-2013 

22 Ανάκληση της αριθ. 378/2012 απόφασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής περί: «Έγκρισης πρακτικών δηµοπρασίας για 

την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων 

χώρων στις Κοινότητες Λιβαδίου, Περιστεράς και Αγίου 

Αντωνίου (οικ. Αγ. Αντωνίου και   Μονοπηγάδου) 

∆ηµοτικής Ενότητας Βασιλικών ∆ήµου Θέρµης» και 

ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην αµέσως επόµενη κατά 

σειρά µειοδοσίας εργοληπτική επιχείρηση 

 



                                    ΑΝΑΒΟΛΗ 



23 Άσκηση ενδίκων µέσων κατά της από  29-11-2012  

απόφασης  της Επιτροπής  Εφαρµογής  των διατάξεων  

του  άρθου  5  του Ν 1943/1991  της  Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης  Μακεδονίας  Θράκης,    ορισµός 

πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη,  την κατάθεσή 

τους και την παράστασή του στις δικασίµους που θα 

οριστούν και ανάθεση σε δικαστικό επιµελητή επίδοσης 

των σχετικών δικογράφων 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ-ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ-ΚΑΠΑΤΖΑ 

 

24 Ανάθεση σε δικηγόρο χειρισµού υπόθεσης του ∆ήµου και 

σε δικαστικό επιµελητή επίδοσης εγγράφων κ.λ.π. 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ-ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ- ΡΕΦΑΝΙ∆ΗΣ Γ. & ΣΙΑ 

Ο.Ε. 

 

25 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) 

για καταβολή τελών φυσικού αερίου για το έτος 2013 

 

26 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) 

για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ∆ήµου(συνεχιζόµενες 

προµήθειες, εργασίες κ.λ.π.).       

 

27 Ανάκληση της υπ’αριθ. 378/2012 απόφασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής περί Έγκρισης πρακτικών 

δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση 

κοινόχρηστων χώρων στις Κοινότητες Λιβαδίου, 

Περιστεράς και Αγίου Αντωνίου (οικ. Αγ. Αντωνίου και   

Μονοπηγάδου) ∆ηµοτικής Ενότητας Βασιλικών ∆ήµου 

Θέρµης»και ανάθεση εκτέλεσής του στην αµέσως 

επόµενη, κατά σειρά µειοδοσίας, Εργοληπτική 

Επιχείρηση 

Μεταξάς Βασιλείου & Σία Ε.Τ.Ε. 

6-2-2013 

28 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της 

«Προµήθειας   ειδών οδικού εξοπλισµού», καθορισµός 

τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης δηµοπρασίας και 

επαναδέσµευση των σχετικών πιστώσεων 

 

29 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση της  «Προµήθειας φωτιστικών σωµάτων οδικού 

φωτισµού & πάρκων και πλατειών» και επαναδέσµευση 

των σχετικών πιστώσεων 

 

30 Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας εκποίησης 

εγκαταλελειµµένων οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής 

(ΟΤΚΖ). 

Χρήστος Χαρδαλής & Υιοί Ο.Ε. (ΠΑΜΜΕΤΑΛΙΚΗ) 

 

31 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) και σύσταση 

πάγιας προκαταβολής ∆ήµου Θέρµης 

ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 

 

32 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) και σύσταση 

πάγιας προκαταβολής στις ∆ηµοτικές και Τοπικές 

κοινότητες 

 



33 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής εγγράφων νοµικών 

συµβουλών για υπόθεση του ∆ήµου 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ-ΤΡΑΚΟΣΙΑ 

 

34 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) 

για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ∆ήµου(συνεχιζόµενες 

προµήθειες, εργασίες κ.λ.π.).   

 

35 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) 

για εκτέλεση προµήθειας και για επιχορήγηση 

 

36 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για 

οφειλές παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.). 

 

37 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωµοδότησης για τη 

διεκδίκηση τακτικών δηµοτικών εσόδων που δεν έχουν 

αποδοθεί λόγω µη δηµοσίευσης στο ΦΕΚ των 

αποτελεσµάτων της Απογραφής του 2011. 

Κωνσταντίνος Φινοκαλιώτης-Παραποµπή στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο για την άσκηση 

 

 

38 Καθορισµός τόπου συνεδριάσεων της Οικονοµικής 

Επιτροπής  για το έτος 2013. Τόπος συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής για το έτος 2013 -Πολιτιστικό 

Κέντρο 

13-2-2013 

39               Έγκριση πρακτικών δηµοπρασιών εκµίσθωσης 

αγροτεµαχίων για αγροτική χρήση στην ∆ηµοτική 

Ενότητα Βασιλικών (Τοπική Κοινότητα  Αγ. 

Αντωνίου).Έγκριση πρακτικών διεξαχθέντων 

δηµοπρασιών (21.6.2012)για εκµίσθωση αγροτεµαχίων  

αγροτικής χρήσης στην ∆ηµοτική Ενότητα Βασιλικών  

για 4 χρόνια 

 

40 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για τη 

µίσθωση χώρου για στέγαση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

του ∆ήµου Θέρµης. 

 

41 Ορισµός πληρεξουσίου ∆ικηγόρου για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης. Ορισµός του ∆ικηγόρου 

Θες/νίκης Ματέλλα Χρήστου  ως πληρεξουσίου 

∆ικηγόρου του ∆ήµου Θέρµης. 

 

42 Ορισµός  πληρεξουσίου ∆ικηγόρου για εκπροσώπηση σε 

υποθέσεις ∆ήµου Θέρµης. Ορισµός  του ∆ικηγόρου 

Θες/νίκης Γιώρα Γεωργίου  ως πληρεξουσίου δικηγόρου  

του ∆ήµου Θέρµης. 

 

43 Έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για δαπάνες σχετικές 

µε την ∆ΕΗ και δέσµευση της σχετικής πίστωσης. 

Έγκριση έκδοσης ενταλµάτων προπληρωµής των κάτωθι 

υπαλλήλων του δήµου:Kούµαλα Αδαµάντιου, 

Παυλόπουλου  Αποστόλου, Χρυσαφίδη Ιωάννη 

∆έσµευση πίστωσης 

 

44 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων ) για  



οφειλές παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.).∆έσµευση πίστωσης 

για απλήρωτες πραγµατοποιηθέντες  δαπάνες κατά τα 

παρελθόντα έτη . 



45 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων ) για 

ανειληµµένες υποχρεώσεις του ∆ήµου (συνεχιζόµενες 

προµήθειες, εργασίες κ.λ.π.)  

 

46 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων)για 

προµήθεια ανταλλακτικών και συντηρήσεις και επισκευές 

οχηµάτων.  

 

47 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων για 

εκτέλεση προµηθειών ,µελετών κ.λ.π.)  

 

48 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την 

παραχώρηση χώρου στην Πλατεία Παραµάνα Θέρµης για 

τη δηµιουργία θεµατικού πάρκου . Κρίση του παραπάνω 

θέµατος ως κατεπείγοντος και καθορισµός των όρων της 

διακήρυξης για την διεξαγωγή  δηµοπρασίας . 

 

49 Ανάθεση σε δικαστικό επιµελητή επίδοσης απόφασης 

∆ηµοτικού Συµβουλίου .Κρίση του παραπάνω θέµατος ως 

κατεπείγοντος και ανάθεση της επίδοσης στη δικαστική 

επιµελήτρια του Πρωτοδικείου Αθηνών Μπάρµπα 

Ιωάννα. 

 

50 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευσης πίστωσης ) για 

εκτέλεση υπηρεσίας αποστολής δεδοµένων 

δηµοτολογίου. Κρίση του παραπάνω θέµατος ως 

κατεπείγοντος  και δέσµευση πιστώσεως. 

 

51 Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισµού και υποβολή 

έκθεσης απολογιστικών ∆΄ τριµήνου 2012 στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο .Υποβολή έκθεση οικονοµικού απολογισµού 

∆΄ τριµήνου 2012(1.10.12-31.12.12) στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο. 

20-2-2013 

52 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την «Προµήθεια 

µέσων ατοµικής προστασίας»  

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 

 

53 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε 

υποθέσεις του ∆ήµου 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΝΤΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΝΤΑΛΟΣ και ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

ΝΤΑΛΟΣ  

 

54 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-∆ΡΙΚΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 

 

55 Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή 

τέλους έκδοσης βεβαίωσης σε προσωρινό χάρτη και 

δέσµευση της σχετικής πίστωσης 

ΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ 

 

56 Έγκριση αµοιβών δικηγόρων και δικαστικού επιµελητή 

για χειρισµό υποθέσεων του ∆ήµου και δέσµευση της 

σχετικής πίστωσης.   

Πάσχου Μαρία-Ματέλλα Χρήστο- Τσιγκά Ζαχαράκη Χ. 

 



Φανή- Παπατσούµα Σοφία- Αµανατίδη Κοσµά 



57 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) 

για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ∆ήµου(συνεχιζόµενες 

προµήθειες).       

 

58 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) 

για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ∆ήµου(έργα και 

µελέτες) 

 

59 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) 

για υλοποίηση προγραµµάτων της ∆/νσης 

Προγραµµατισµού Ανάπτυξης και Οργάνωσης του ∆ήµου 

(εκτέλεση νέων και συνεχιζόµενων).    

 

60 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) 

για εκτέλεση προµηθειών, εργασιών και συνδροµών 

 

61 Ανάκληση δέσµευσης 

PEOPLE 

 

62 Απόφαση (έκθεση) προελέγχου απολογισµού ∆ήµου 

Θέρµης οικον. έτους  2011. 

27-2-2013 

63 Απόφαση προελέγχου ισολογισµού ∆ήµου Θέρµης 

οικονοµικού έτους  2011 

 

64   

65 Έγκριση των όρων της σύµβασης της υπ’αριθ. 1/2013 

µελέτης προεκτίµησης αµοιβής για τη σύνταξη µελέτης 

«Αναµόρφωση της µελέτης χωροταξικής αναδιάρθρωσης 

της οργάνωσης του µεταφορικού δικτύου και 

τροποποίησης πολεοδοµικού Σχεδίου επί της Εθνικής 

οδού 16» και ανάθεση  εκπόνησης της µελέτης 

 

 

66 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου 

ΚΟΥΜΙ∆ΗΣ-ΚΕΧΑΓΙΑ ΚΕΧΑΓΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 

Κ.Λ.Π. 

 

67 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου 

ΚΟΥΜΙ∆ΗΣ-ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

 

68 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου 

ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ –ΑΦΟΙ ΚΟΥΣΑ Ο.Ε. ΝΥΝ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΣΑΣ Ο.Ε. 

 

69 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου 

ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ –ΑΦΟΙ ΚΟΥΣΑ Ο.Ε. ΝΥΝ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΣΑΣ Ο.Ε. 

 

70 Ορισµός πληρεξουσίων δικηγόρων για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου 

ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ –ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ ΦΩΚΙΩΝ-

ΜΠΑΤΣΙΟΥ∆Η ΜΑΡΙΑ 

 

71 Ανάθεση σε ∆ικηγόρο υποβολής αίτησης στον  



Κτηµατολογικό δικαστή και παράστασή του κατά τη 

δικάσιµο που θα οριστεί.          

ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ 



72 Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας και καθορισµός νέας 

ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού για την  

«Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων οδικού φωτισµού & 

πάρκων και πλατειών». 

 

 

73 Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από υπολόγους 

ενταλµάτων προπληρωµής 

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ -ΧΡΥΣΑΦΙ∆ΗΣ 

 

74 Έγκριση αµοιβών δικηγόρων για χειρισµό υποθέσεων του 

∆ήµου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης.   

Κουµίδη Χαράλαµπου- Ματέλλα Χρήστου- Πάσχου 

Μαρία 

 

75 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για 

οφειλές παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.).       

 

76 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) 

για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ∆ήµου(έργα, µελέτες, 

υπηρεσίες). 

 

77 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) 

για καταβολή οφειλοµένων προς τρίτο 

 

78 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) 

για εκτέλεση προµηθειών, µελετών και εργασιών 

 

79 Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την παραχώρηση 

χώρου στην Πλατεία Παραµάνα Θέρµης για τη 

δηµιουργία θεµατικού πάρκου 

Στυλιανός Βασιλειάδης του Παναγιώτη 

 

80 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) 

για απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές επιχορηγούµενων 

χρηµάτων 

 

81 Τροποποίηση εν µέρει της αριθ. 465/2012 απόφασης της 

Οικονοµικής επιτροπής περί «Εισήγησης στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο για αναπροσαρµογή τελών καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού και ∆ηµοτικού φόρου» λόγω ακύρωσής 

της αριθ. 520/2012 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

από το Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-

Θράκης. 

 

6-3-2013 

82 Συµπλήρωση της αριθ. 469/2012 απόφασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής  περί «Εισήγησης στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο για καθορισµό τιµών ζώνης για χρέωση ΤΑΠ 

στις εκτός συστήµατος αντικειµενικών αξιών και εκτός 

σχεδίου περιοχές του ∆ήµου Θέρµης». 

 

83 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου 

Πάσχου Μαρία- Γεωργίος Ασλανίδης 

 

84 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου 

 



Πάσχου Μαρία -∆ηµήτριος Μπατσιούδης 



85 Ανάθεση σε δικηγόρο χειρισµού υποθέσεων του ∆ήµου 

και σε δικαστικούς επιµελητές επίδοσης εγγράφων κ.λ.π..  

ΜΑΤΕΛΛΑΣ-ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ-ΜΠΑΡΜΠΑ 

(ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ) 

 

86 Έγκριση αµοιβών δικηγόρων και δικαστικού επιµελητή 

για χειρισµό υποθέσεων του ∆ήµου και δέσµευση της 

σχετικής πίστωσης.   

Μεντεσίδου Ανατολή- Ματέλλας Χρήστος- Μπάρµπα 

Ιωάννα  

 

87 Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από υπόλογο 

εντάλµατος προπληρωµής 

Κούµαλα Αδαµάντιος 

 

88 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) 

για ληξιπρόθεσµες οφειλές του ∆ήµου 

 

89 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για 

οφειλές παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.).       

 

90 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) 

για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ∆ήµου(έργα, µελέτες, 

υπηρεσίες).       

 

91 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) 

για εκτέλεση προµηθειών, µελετών και εργασιών 

 

92 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για έξοδα 

δηµοσιεύσεων 

 

93 Εξέταση ένστασης κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού 

για την «Προµήθεια του εξοπλισµού της µονάδας 

εκπαίδευσης των εθελοντικών οµάδων πολιτικής 

προστασίας του ∆ήµου Θέρµης του έργου OUTLAND 

στο πλαίσιο του προγράµµατος εδαφικής συνεργασίας 

Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013» και τροποποίηση των 

όρων διακήρυξης . 

 

94 Ανάθεση σε δικαστικό  επιµελητή επίδοσης δικαστικής 

απόφασης 

ΜΠΑΡΜΠΑ 

 

95 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) 

για καταβολή δικαστικών εξόδων 

ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

 

96 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής      

γνωµοδότησης για άσκηση ενδίκου βοηθήµατος 

ΚΟΥΜΙ∆ΗΣ-ΓΑΙΑ-ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΟΥ 

13-3-2013 

97 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής      

γνωµοδότησης για άσκηση ενδίκου µέσου 

ΚΟΥΜΙ∆ΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ-ΤΑΤΣΗΣ 

 

98 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) 

για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ∆ήµου 

 

99 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) 

για εκτέλεση προµηθειών 

 



100 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) 

για την αποζηµίωση ∆ηµοσίου για χορήγηση στοιχείων 

 

101 Ανάκληση δέσµευσης  

Προµήθεια µεταλλικών ραφιών 

 

102 Ματαίωση συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής για 

έλλειψη απαρτίας 

20-3-2013 

103 Άσκηση παρέµβασης, σε δίκη, επί αγωγής της εταιρίας 

ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ 

κατά των ∆έσποινας Λασκαρίδου και Κωνσταντίνου 

Κούγια, κατόπιν ανακοίνωσης της δίκης µε προσεπίκληση 

σε παρέµβαση προς τον ∆ήµο Θέρµης και ορισµός 

πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεσή 

της και την παράστασή του στη δικάσιµο που ορίστηκε 

21-3-2013 

104 Άσκηση αίτησης ανάκλησης κατά της 26/2013 πράξης 

κλιµακίου Προληπτικού Ελέγχου στο VII  Τµήµα του Ε.Σ. 

και ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη και 

κατάθεσή της.  

ΚΟΥΜΙ∆ΗΣ -ΤΑΤΣΗΣ 

 

 

105 Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού αξιολόγησης 

τεχνικών και οικονοµικών του διαγωνισµού για την 

«Μίσθωση µηχανηµάτων έργου και φορτηγών οχηµάτων» 

και έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών και 

οικονοµικών προσφορών. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΑΦΟΙ ΦΡΑΝΤΖΙ∆Η Ο.Ε.- 

ΜΠΡΑΤΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

 

106 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός τρόπου 

εκτέλεσης και όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση της «Προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης και  

θέρµανσης   του ∆ήµου Θέρµης».  

 

 

107 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός τρόπου 

εκτέλεσης και όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση της «Προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης και  

θέρµανσης    των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας – 

Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Θέρµης 

(ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)».  

 

 

108 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός τρόπου 

εκτέλεσης και όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση της «Προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης και  

θέρµανσης της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Πολιτισµού Περιβάλλοντος & Αθλητισµού ∆ήµου 

Θέρµης (∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.)». 

 

109 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός τρόπου  



εκτέλεσης και όρων   διακήρυξης δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση σιντριβανιών».  

 



110 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την   «Προµήθεια  

αδρανών υλικών έτους 2013 ». 

 

 

111 Έγκριση των όρων της σύµβασης της υπ’ αριθµ. 1/2013 

µελέτης προεκτίµησης αµοιβής για τη σύνταξη µελέτης 

«Μελέτη τοπικών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων οικισµού 

Τριλόφου» και ανάθεση  εκπόνησης της µελέτης. 

ΑΝΑΒΟΛΗ 

 

112 Έγκριση των όρων της σύµβασης, της υπ΄ αριθ. 6/2013 

µελέτης προεκτίµησης αµοιβής για τη σύνταξη µελέτης 

«Ενεργητικής  Πυροπροστασίας νηπιαγωγείου   Τριαδίου,   

σχεδιασµός προτεινόµενων  µέτρων  από  Π.Υ.  του 

παλαιού  κτιρίου  του 3
ου

 ∆.Σ.  Τριαδίου και ενεργητική 

πυροπροστασία προσθήκης υπογείου του 3
ου

 ∆.Σ. 

Τριαδίου» και ανάθεση  εκπόνησης της µελέτης. 

ΑΝΑΒΟΛΗ 

 

113 Έγκριση αµοιβής δικηγόρου και δικαστικού επιµελητή για 

χειρισµό υποθέσεων του ∆ήµου και δέσµευση της 

σχετικής πίστωσης.   

Λεµονάκη Χρυσούλα- Αµανατίδη Κοσµά   

 

114 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) 

για τη χρηµατοδότηση της ∆ΕΠΠΑΘ 

 

115 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) 

για εκτέλεση προµηθειών και εργασιών 

 

116 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) 

για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ∆ήµου 

 

117 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για 

οφειλές παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.).       

 

118 Ανάκληση πληρεξουσιότητας δικηγόρου και ορισµός εκ 

νέου πληρεξουσίου ∆ικηγόρου για παράσταση ενώπιον 

δικαστηρίου 

Χασάπη Παναγιώτη- Κουµίδη Χαράλαµπο 

 

119 Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για παραίτηση από το 

δικόγραφο της από 20.2.2006 και µε αριθ. καταθ. 

1077/2006 αίτησης ακυρώσεως του πρώην ∆ήµου 

Βασιλικών. 

ΚΟΥΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

27-3-2013 

120 Ανάκληση πληρεξουσιότητας δικηγόρου και ορισµός εκ 

νέου πληρεξουσίου ∆ικηγόρου για παράσταση ενώπιον 

δικαστηρίου. 

Τσιτσιού Ευαγγελία- Βεζυρτζή Αναστασία 

 

121 Παραλαβή της υπ’αριθ. 5/2013 µελέτης µε τίτλο «Μελέτη 

εφαρµογής κατασκευής παιδικού σταθµού στη 

Ν.Ραιδεστό» 

ΑΝΑΒΟΛΗ 

 

122 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την  



εκτέλεση της  «Προµήθειας αδρανών υλικών έτους 

2013». 



123 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) 

για ανειληµµένη υποχρέωση του ∆ήµου 

 

124 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) 

για εκτέλεση προµηθειών και εργασιών 

 

125 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για 

οφειλές παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.).       

 

126 Ορισµός πληρεξουσίου ∆ικηγόρου  για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΠΑΠΑΤΣΟΥΜΑ ΣΟΦΙΑ-ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 

3-4-2013 

127 Ορισµός πληρεξουσίου ∆ικηγόρου  για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ 

 

128 Ορισµός πληρεξουσίου ∆ικηγόρου  για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ-ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 

 

129 Ορισµός πληρεξουσίου ∆ικηγόρου  για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΒΕΖΥΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 

130 Ορισµός πληρεξουσίου ∆ικηγόρου  για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΑΝ∆ΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΩΤΤΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

131 Ανάθεση σε ∆ικηγόρο διόρθωσης σε Κτηµατολογικό 

φύλλο 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 

 

132 Έγκριση πρακτικών  δηµοπρασιών εκµίσθωσης 

αγροτεµαχίων για αγροτική χρήση στην ∆ηµοτική 

Ενότητα Βασιλικών (Τοπική Κοινότητα Αγ.Αντωνίου). 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

 

133 Έγκριση αµοιβών δικηγόρων για χειρισµό υποθέσεων του 

∆ήµου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης.   

Κεσσοπούλου-Αθανασιάδου Μαρία- Ματέλλα Χρήστου 

 

134 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) 

για ανειληµµένη υποχρέωση του ∆ήµου 

 

135 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) 

για εκτέλεση προµηθειών 

 

136 Εξέταση ένστασης και έγκριση  πρακτικού διενέργειας του 

διαγωνισµού για την  «Προµήθεια ειδών οδικού 

εξοπλισµού (πινακίδες κατακόρυφης σήµανσης, κώνοι & 

καθρέπτες οδοσήµανσης, σαµάρια, εµπόδια για 

πεζοδρόµια, πινακίδες ονοµατοθεσίας και αρίθµησης 

οδών)». 

ΜΕΤΑΞΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΤΕ 

10-4-2013 



137 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την  «Προµήθεια 

γάλακτος». 

 

 

138 Ορισµός πληρεξουσίου ∆ικηγόρου  για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ- Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδος Α.Ε. 

 

139 Ορισµός πληρεξουσίου ∆ικηγόρου  για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ-

ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΙΝΑΚΟΥ Κ.Λ.Π. 

 

140 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωµοδότησης για 

άσκηση προσφυγής 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 

ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ-ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ 

 

141 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για τη µίσθωση 

ακινήτων για δηµιουργία ελεύθερου χώρου για την οδική 

ασφάλεια στη ∆ηµοτική Κοινότητα Βασιλικών 

Πετσής Μόσχος  - Ζέκας Μιλτιάδης 

 

142 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής 

(∆ηµοτική Κοινότητα Βασιλικών) 

 

 

143 Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από υπόλογο 

εντάλµατος προπληρωµής 

 

144 Έγκριση αµοιβής δικηγόρου για παραστάσεις ενώπιον 

δικαστηρίου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης 

Κεσσοπούλου Αθανασιάδου Μαρία 

 

145 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) 

για καταβολή ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών 

προς το ΙΚΑ 

 

146 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) 

για απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές επιχορηγούµενων 

χρηµάτων για λειτουργικές δαπάνες 

 

147 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) 

για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ∆ήµου 

 

148 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για 

οφειλές παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.).       

 

149 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) 

για εκτέλεση προµήθειας 

 

150 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) 

για καταβολή χρηµάτων σύµφωνα µε την υπ’αριθ. 

5/30-5-2012 απόφαση  της Ειδικής Επιτροπής Εφαρµογής 

των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991.    

 

 

151 Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για αποδοχή και 

καταβολή ορισθείσας αποζηµίωσης µε την αριθ. 

17-4-2013 



16994/2006 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης και παραίτησης από αίτηση µετά από 

συµπληρωµατική κήρυξη απαλλοτρίωσης. 

ΓΙΩΡΑΣ 



152 Άσκηση προσφυγής κατά της αριθ. 10159/6-3-2013 

απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης, ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου 

για τη σύνταξη,  την κατάθεσή της και την παράστασή του 

ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 

3463/2006.  

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 

ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ-ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ 

 

153 Ορισµός πληρεξουσίου ∆ικηγόρου  για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΑΘΗΝΑ-ΚΩΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 

 

154 Ορισµός πληρεξουσίου ∆ικηγόρου  για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΤΣΙΓΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-Α.ΤΣΟΡΛΙ∆ΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

 

155 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής εγγράφων νοµικών 

συµβουλών 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- Καρούλης Κων/νος- Αστρά 

Αικατερίνη 

 

156 Έγκριση πρακτικού επιτροπής       καθορισµού τιµής 

µονάδας µετατροπής εισφοράς γης σε χρήµα λόγω 

ένταξης στο σχέδιο πόλεως 

Ιωάννα Κεσσοπούλου 

 

157 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της 

«Προµήθειας εξοπλισµού εθελοντικών οµάδων πολιτικής 

προστασίας ∆ήµου Θέρµης» 

BRINX A.E. EMΠΟΡΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, 

 

158 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση της  «Προµήθειας γάλακτος».  

 

 

159 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας 

προκαταβολής (Τοπική  Κοινότητα Αγ.Αντωνίου) 

 

160 Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής για δαπάνες σχετικές 

µε τη ∆ΕΗ και δέσµευση της σχετικής πίστωσης. 

ΚΟΥΜΑΛΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 

 

161 Έγκριση αµοιβής δικαστικού επιµελητή και δέσµευση της 

σχετικής πίστωσης 

ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 

 

162 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) 

για υλοποίηση σχεδίου Προγραµµατικής σύµβασης 

 

163 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) 

για την καταβολή δικαστικής δαπάνης 

 

164 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) 

για εκτέλεση προµηθειών και εργασιών 

 

165 Μερική ανάκληση δέσµευσης 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΟΤΑ 

 



166 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της 

εργασίας «Συντήρηση σιντριβανιών». 

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ 

24-4-2013 

167 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της 

«Προµήθειας αδρανών υλικών» 

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., 

 

168 Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την «Προµήθεια 

φωτιστικών σωµάτων οδικού φωτισµού & πάρκων και 

πλατειών»,», µαταίωση των αποτελεσµάτων του 

διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση των 

όρων διακήρυξης.  

 

 

169 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την  «Προµήθεια  

πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων». 

 

170 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωµοδότησης για 

εξώδικο συµβιβασµό και κατάργηση δίκης 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΑΝ∆ΡΟΣ-ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

 

171 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής εγγράφων νοµικών 

συµβουλών 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

172 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής εγγράφων νοµικών 

συµβουλών 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ-ΚΟΛΤΣΙ∆Η ΜΑΡΘΑ –ΤΡΑΓΙΑΝΝΗ 

Κ.Λ.Π. 

 

173 Ανάθεση σε δικαστικούς  επιµελητές επίδοσης 

δικαστικών αποφάσεων 

Μπάρµπα Ιωάννα- Αµανατίδη Κοσµά- MAGIC ΕΠΕ- 

Βασιλείου Χατζηπαναγή- ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΠΕ- Γεωργίου 

Λιάπη  - ΥΙΟΙ  ∆.ΠΟΛΥΑΝΙ∆Η  Ο.Ε 

 

174 Έγκριση αµοιβών δικηγόρων για χειρισµό υποθέσεων του 

∆ήµου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης.   

Πάσχου Μαρία- Ματέλλα Χρήστου 

 

175 Έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για δαπάνες σχετικές 

µε τη ∆ΕΗ (µετατόπιση στύλων και ενίσχυση ∆ηµοτικού 

φωτισµού) και δέσµευση της σχετικής πίστωσης. 

Γαλαζούλα Ιωάννα- Κούµαλας Αδαµάντιος 

 

176 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας 

προκαταβολής (∆ηµοτική Κοινότητα Ν.Ρυσίου) 

 

177 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) 

για δαπάνη συµµετοχής υπαλλήλων σε σεµινάριο 

 

178 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) 

για την ετήσια εισφορά στο Εθνικό ∆ιαδηµοτικό δίκτυο 

Υγιών Πόλεων 

 

179 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης)  



για ανειληµµένη υποχρέωση του ∆ήµου 



180 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) 

για εκτέλεση προµηθειών και µελετών 

 

181 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για 

οφειλές παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.) και  ληξιπρόθεσµες 

υποχρεώσεις του ∆ήµου 

 

182 Ανάκληση δέσµευσης και εκ νέου δέσµευση για την 

«ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΛΟΦΟΥ». 

 

183 Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού αξιολόγησης 

τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού για την 

«Προµήθεια του εξοπλισµού της µονάδας εκπαίδευσης 

των εθελοντικών οµάδων πολιτικής προστασίας του 

∆ήµου Θέρµης του έργου OUTLAND στο πλαίσιο του 

προγράµµατος εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 

2007-2013».  

SYSTEMA Ε.Π.Ε.(Πακέτο Α) 

9-5-2013 

184 Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού αξιολόγησης 

τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού για την 

«Προµήθεια Εξοπλισµού των σχολικών µονάδων ειδικής 

αγωγής του ∆ήµου Θέρµης-, κωδικός ΟΠΣ 346606». 

CAL ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. (πακέτο Α και Στ΄) 

 

185 Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Παροχή υπηρεσιών για 

τη διερεύνηση βιωσιµότητας και πολιτικών ανάπτυξης 

του έργου Easy Trip & έρευνα αποδοχής ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών από τους χρήστες του έργου Easy Trip», 

έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός τρόπου 

εκτέλεσης και όρων διακήρυξης δηµοπρασίας. 

 

186 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση της  «Προµήθειας  πλαστικών σάκων αποκοµιδής 

απορριµµάτων».  

 

 

187 Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για 

µερική παραίτηση από το δικόγραφο αγωγής καταβολής 

µισθωµάτων και παροχή εξουσιοδότησης σε πληρεξούσιο 

δικηγόρο για την εκτέλεσή της. 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ- Νικολάος  ∆ραγούµης   

 

188 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής 

(Τοπική Κοινότητα Σουρωτής) 

 

 

189 Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από υπόλογο 

εντάλµατος προπληρωµής 

Κούµαλας Αδαµάντιος 

 

190 Έγκριση αµοιβών δικηγόρου για χειρισµό υποθέσεων 

του ∆ήµου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης και 

έγκριση καταβολής οδοιπορικών εξόδων δικηγόρου και 

δέσµευση της σχετικής πίστωσης.   

 



Ματέλλας Χρήστος-ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΣ 



191 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) 

για εκτέλεση προµηθειών και εργασιών 

 

192 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) 

για εκτέλεση εργασίας 

Έλεγχος και επιµέτρηση κτιρίων 

 

193 Εισήγηση στο δηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση τελών 

στιγµιαίας χρήσης πεζοδροµίου και πεζόδροµου για την 

εξυπηρέτηση της εισόδου και της εξόδου οχηµάτων σε 

ιδιωτικούς χώρους εκτός οδού εντός των οικισµών του 

∆ήµου θέρµης 

(αναβολή) 

22-5-2013 

194 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της 

«Προµήθειας εξοπλισµού στο πλαίσιο υλοποίησης του 

προγράµµατος Easy Trip» 

INFOTRIP Α.Ε. 

 

195 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση 

«Προµήθειας γάλακτος» 

ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ 

 

196 Ορισµός πληρεξουσίου ∆ικηγόρου για εκπροσώπηση σε 

υποθέσεις του ∆ήµου Θέρµης 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-Ερµείδης Παναγιώτης 

 

197 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής εγγράφων νοµικών 

συµβουλών. 

ΜΑΤΕΛΛΑ ΧΡΗΣΤΟ-Καρελή Αργυρή 

 

198 Ανάθεση σε δικηγόρο έρευνας σε Κτηµατολογικό 

γραφείο-Υποθηκοφυλακείο 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Υπ’αρίθµ.6974 ακίνητο αγρόκτηµα Επανοµής 

∆.Θερµαϊκού 

 

199 Έγκριση αµοιβών δικηγόρων για χειρισµό υποθέσεων του 

∆ήµου, καταβολή οδοιπορικών εξόδων σε δικηγόρο και 

δέσµευση των σχετικών πιστώσεων 

ΚΟΥΜΙ∆Η ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 

ΜΑΤΕΛΛΑ ΧΡΗΣΤΟ 

ΒΛΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΛΕΜΟΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 

 

200 Έγκριση αµοιβής δικαστικού επιµελητή και δέσµευση της 

σχετικής πίστωσης 

ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 

 

201 Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής για δαπάνες σχετικές 

µε τη ∆ΕΗ και δέσµευση της σχετικής πίστωσης 

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-τοποθέτηση µετρητή ΦΟΠ 

πλατεία Φιλοθέης 

 

202 Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από  



υπόλογο εντάλµατος προπληρωµής. 

Κούµαλα Αδαµάντιου 



203 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για 

εκτέλεση προµηθειών και εργασιών 

Ασφάλιση αστικής ευθύνης υπογείου σταθµού Πλατεία 

Παραµάνας-Προµήθεια δροµολογητών  

 

204 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για 

ανειληµµένη υποχρέωση του ∆ήµου. 

Συντήρηση ασφαλτοστρωµένων δρόµων 

 

205 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πιστώσεων) για οφειλές 

παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.) 

Τιµ. Εταιρείας ΕΨΙΛΟΝ 

 

206 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για δαπάνη 

συµµετοχής υπαλλήλου σε σεµινάριο 

ΚΟΥΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

207 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για 

καταβολή προστίµου. 

Αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη αλλαγή χρήσης σε 

κτίρια του ∆ήµου 

29-5-2013 

208 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για εκτέλεση 

«Προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης και θέρµανσης 

της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού 

Περιβάλλοντος & Αθλητισµού ∆ήµου 

Θέρµης(∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.)» 

Ανάθεση εκτέλεσης Κωνσταντινίδης Ιωάννης Πρατήριο 

επί της οδού Τριαδίου -Θέρµης 

 

209 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για εκτέλεση 

«Προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης και θέρµανσης 

Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και 

Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Θέρµης (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.)» 

Ανάθεση εκτέλεσης Κωνσταντινίδης Ιωάννης Πρατήριο 

επί της οδού Τριαδίου -Θέρµης 

 

210 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προµήθεια ταινίας 

φόρτωσης ή µεταφόρτωσης απορριµµάτων µε χοάνη 

υποδοχής» 

 

211 Καθορισµός όρων διακήρυξης για την εκµίσθωση 

τµήµατος του υπ’αριθµ.5358 αγροτεµαχίου Βασιλικών 

έκτασης 10 στρεµµάτων για αγροτική χρήση. 

 

212 Λήψη απόφασης για εξώδικο ή µη συµβιβασµό και 

κατάργηση δίκης. 

Απόφαση κατά εξώδικου συµβιβασµού του Κου Τσίτσικα 

Θεοχάρη υπ’αριθµ.12789/8-4-2013 αίτηση 

 

213 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση 

αιρετού ενώπιον Κας Πταισµατοδίκη 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ∆ηµ. Σύµβουλος Τσολάκης 

Απόστολος 

 

214 Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής για τον τεχνικό έλεγχο 

οχηµάτων (ΚΤΕΟ) και δέσµευση της σχετικής πίστωσης. 

 



ΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

18απορριµ. 4λεωφ. 7φορτηγά 10ηµιφορτ. 3επιβατικά 



215 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για 

εκτέλεση προµηθειών και εργασιών. 

 

216 Ανάκληση των υπ’αριθµ. 292/2011 και 293/2011 

αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής και των σχετικών 

δεσµεύσεων. 

Σύνταξη µελετών κατασκευής υδατοδεξαµενής 

ΦΩΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΩΤΣΙΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ  

 

217 Ανάκληση ∆έσµευσης 

Ετήσια συνδροµή 2013 βάση δεδοµένων ∆ΟΜΙΚΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. 

 

218 Εισήγηση στο ∆.Σ. για έγκριση τελών στιγµιαίας χρήσης 

πεζοδροµίου και πεζοδρόµου για την εξυπηρέτηση της 

εισόδου και εξόδου οχηµάτων σε ιδιωτικούς χώρους 

στάθµευσης εκτός οδού εντός των οικισµών ∆ήµου 

Θέρµης 

5-6-2013 

219 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας «Προµήθεια 

φωτιστικών σωµάτων οδικού φωτισµού & πάρκων και 

πλατειών» 

Ανάθεση - ΣΚΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

220 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση «Προµήθειας ταινίας φόρτωσης ή 

µεταφόρτωσης απορριµµάτων µε χοάνη υποδοχής» 

 

221 Επανάληψη δηµοπρασίας για εκµίσθωση του 

υπ’αριθµ.596 αγροτεµαχίου αγροκτήµατος Ταγαράδων 

έκτασης 5.000µ2 για αγροτική χρήση, µε τροποποίηση 

των όρων διακήρυξης.                                                                                                                                             

 

222 Επανάληψη δηµοπρασίας για την εκµίσθωση τµήµατος 

του υπ’αριθµ. 994 ιστ (488) αγροτεµαχίου (πρώην 935
α
 

αγροτεµαχίου) έκτασης 2 στρ. και τµήµατος του 

υπ’αριθµ. 994 ιστ (525) (πρώην 935
α
 αγροτεµαχίου) 

έκτασης 1 στρ. στο Μονοπήγαδο για αγροτική χρήση, µε 

τροποποίηση των όρων διακήρυξης.           

 

223 Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση ∆ήµου Θέρµης. 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Σαµλίδου Ευαγγελία – 

Πολεοδοµία Θέρµης 

 

224 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής εγγράφων νοµικών 

συµβουλών για υπόθεση ∆ήµου. 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΑΝ∆ΡΟΣ – Μάνος Ρουκουνάκης 

µέσω δικηγορικού γραφείου «Αλεξίου – Ρουκουνάκης & 

Συνεργάτες» 

 

225 Έγκριση αµοιβών δικηγόρων για χειρισµό υποθέσεων του 

∆ήµου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης. 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΑΝ∆ΡΟΣ 

 

226 Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής για δαπάνες σχετικές 

µε τη ∆ΕΗ και δέσµευση της σχετικής πίστωσης. 

 



Υπάλληλος ΚΟΥΜΑΛΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 



227 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας 

προκαταβολής (∆ηµοτική Κοινότητα Θέρµης) 

 

228 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας 

προκαταβολής (Τοπική Κοινότητα Ν.Ραιδεστού) 

 

229 Μερική ανάκληση δέσµευσης 

Ταχυµεταφορές «ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΟΤΑ 

ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013» 

 

230 Ανάκληση της υπ’αριθµ. 27/2013 απόφ. Οικονοµικής 

Επιτροπής και ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση 

κοινόχρηστων χώρων στις Κοινότητες Λιβαδίου, 

Περιστεράς και Αγ.Αντωνίου (οικ. ΑΓ.Αντνίου και 

Μονοπήγαδου) ∆ηµοτικής Ενότητας Βασιλικών ∆ήµου 

Θέρµης» στην αµέσως επόµενη, κατά σειρά µειοδοσίας, 

εργοληπτική Επιχείρηση. 

Ανάθεση- ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 

12-6-2013 

231 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της 

«Προµήθειας πλαστικών σάκων αποκοµιδής 

απορριµµάτων» 

ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 

 

232 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών 

προσφορών διαγωνισµού «Προµήθεια του εξοπλισµού της 

µονάδας εκπαίδευσης των εθελοντικών οµάδων πολιτικής 

προστασίας ∆ήµου Θέρµης έργου OUTLAND στο πλαίσιο 

προγράµµατος εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 

2007-2013» 

Ανάθεση – ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (πακέτο Α) 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (πακέτο Β) 

 

233 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών 

προσφορών διαγωνισµού «Προµήθεια εξοπλισµού 

σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής ∆ήµου Θέρµης-

κωδικός ΟΠΣ 346606» 

Ανάθεση – ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (πακέτο Γ) 

Χ.ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (πακέτο Ε) 

 

234 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωµοδότησης για άσκηση 

ένδικων µέσων 

ΣΑΛΠΙΣΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ - διαθήκη Ματράκη Αντωνίου 

 

235 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε  

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης. 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – αίτηση ακύρωσης  

ΠΑΝΑΦΟΝ κατά Πολεοδοµία Θέρµης 

 

236 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε  

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – αίτηση ακύρωσης Ευαγγέλλου 

Γεωργίου κατά Πολεοδοµία Θέρµης 

 

237 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής εγγράφων νοµικών 

συµβουλών 

 



ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  



238 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής εγγράφων νοµικών 

συµβουλών 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – εξώδικη ∆ιαµαρτυρία 

δικηγόρου «Θεοχάρη Αγγελίδη» για λογαριασµό εταιρίας 

«Ευστράτιος Καραπατόγλου & Υιός Ο.Ε.» 

 

239 Έγκριση αµοιβών δικηγόρου για χειρισµό υποθέσεων του 

∆ήµου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

 

240 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για αµοιβή 

δικηγόρου 

ΚΑΡΑΡΙΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

 

241 Έκδοση εντολής προπληρωµής για δαπάνες σχετικές µε  

∆ΕΗ και δέσµευση σχετικής πίστωσης 

Υπάλληλος: ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΦΑΝΗ 

 

242 Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από υπόλογο  

εντάλµατος πληρωµής 

υπάλληλος: ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 

 

243 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πίστωσης) για 

εκτέλεση προµηθειών 

 

244 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για  

οφειλές παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.) 

Αποζηµίωση επικειµένων Ζαρδαλίδη Αθανάσιο 

 

245 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προµήθεια 

προκατασκευασµένου ξύλινου φυλακίου µε στέγη για 

τους εθελοντές πολιτικής προστασίας σε θέµατα φυσικών 

καταστροφών στο ∆ήµο Θέρµης» 

19-6-2013 

246 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προµήθεια 

στολών ειδικού ένστολου προσωπικού ∆ηµοτικής 

Αστυνοµίας» 

 

247 Άσκηση ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµ. 4298/2013 

απόφασης του πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 

και ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη και 

κατάθεσή του και την παράστασή του στη δικάσιµο που 

θα οριστεί. 

ΣΑΛΠΙΣΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ-διαθήκη Ματράκη 

 

248 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε  

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΒΛΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- αγωγή Βατούσης Ιάκωβος, 

Σινάκος Βασίλειος, Τσιούκαρη Μαρία 

 

249 Έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για δαπάνες σχετικές 

µε τη ∆ΕΗ και δέσµευση σχετικής πίστωσης 

Υπάλληλοι: ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΥΡΙΛΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ 

 

250 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας 

προκαταβολής (∆ηµοτική Κοινότητα Βασιλικών) 

 

251 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για  



καταβολή ειδικού προστίµου από δήλωση αυθαιρέτου 



252 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για 

καταβολή τόκων υπερηµερίας. 

Εταιρίες VITA Τεχνική  & VALCON 

Έργα:Κατασκευή υποδοµών & Ανακατασκευή γηπέδου 

Τριλόφου και ασφλτ/ση  χώρου Γηπέδου ∆.Μίκρας 

 

253 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για αποδοχή 

των επιχ/νων από ΕΣΠΑ χρηµάτων στη ∆ΕΥΑΘ 

 

254 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για 

εκτέλεση προµηθειών και εργασιών 

1)Προµήθεια συστήµατος ασφαλείας Βασιλικά 

2)Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 

3)Υπηρεσίες Συµβούλου 

4)Αναγόµωση πυροσβεστήρων 

5)Προµήθεια βουρτσών για αυτοκινούµενα σάρωθρα 

 

255 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για 

ανειληµµένες υποχρεώσεις του ∆ήµου 

 

256 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για  

οφειλές παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε) 

Εταιρία : ΒΑΣΣΟΣ ΑΒΕΕ 

 

257 Ανάκληση δέσµευσης και εκ νέου δέσµευση για την  

«Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας νηπιαγωγείου  

Τριαδίου κλπ» 

 

258 Ανάκληση δέσµευσης για προµήθεια δύο τροχόσπιτων 

για εργοτάξια Θέρµης & Βασιλικών 

 

259 Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής, ορισµός υπολόγου για 

τη µεταφορά ποσού επιχορήγησης και δέσµευση της 

σχετικής πίστωσης 

Υπάλληλος: ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

26-6-2013 

260 Καθορισµός νέου τόπου συνεδριάσεων της Οικονοµικής 

Επιτροπής 

 

261 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός τρόπου 

εκτέλεσης και όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση της εργασίας «∆ιαχείριση ογκωδών και 

αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων 

(ΑΕΚΚ) για το έτος 2013-2014 

 

262 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση της «Προµήθειας προκατασκευασµένου ξύλινου 

φυλακίου µε στέγη για τους εθελοντές πολιτικής 

προστασίας σε θέµατα φυσικών καταστροφών στο ∆ήµο 

Θέρµης» 

 

263 Έγκριση των όρων της σύµβασης της υπ’αριθµ. 12/2013 

µελέτης προεκτίµησης αµοιβής για τη σύνταξη της 

«Μελέτης εφαρµογής ηλεκτροµηχανολογικών 

εγκαταστάσεων 2
ου

 2/θέσιου ολοήµερου Νηπ/γείου 

Κ.Σχολαρίου και Α.Π.Χ.» και ανάθεση εκπόνησης της 

µελέτης 

 



Μελετητής :ΤΡΟΥΛΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  



264 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την  

εκµίσθωση αγροτεµαχίων για αγροτική χρήση ση  

∆ηµοτική Κοινότητα βασιλικών, την Τοπική Κοινότητα  

Αγίου Αντωνίου, την ∆ηµοτική Κοινότητα Ν.Ρυσίου και  

την Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 

 

265 Τροποποίηση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για τη  

µίσθωση χώρου για στέγαση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας  

του ∆ήµου Θέρµης 

 

266 Ανάθεση σε δικηγόρου χειρισµού υποθέσεων του ∆ήµου  

και σε δικαστικούς επιµελητές επίδοσης εγγράφων κλπ 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Κανατάς Αχιλλέας  

Καρακώττας Ηλίας 

∆ικαστικούς επιµέλητες: Αµανατίδης Κοσµάς   

Μπάρµπα Ιωάννα 

 

267   

268 Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε  

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Ιωάννης Καλαθάς 

 

269 Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε  

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ –έφεση Ηλιάδης Θεόδωρος  

Ηλιάδου Μαρία 

 

270 Έγκριση αµοιβής δικηγόρου για παροχή έγγραφων 

νοµικών συµβουλών και δέσµευση της σχετικής πίστωσης 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΑΝ∆ΡΟΣ 

 

271 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για εκτέλεση 

µελέτης 

Σύνταξη τευχών δηµοπράτησης παιδικού σταθµού 

Ν.Ραιδεστού 

 

272 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για 

ανειληµµένες υποχρεώσεις του ∆ήµου. 

Μελέτη πυροπροστασίας πολιτιστικό κέντρο Ν.Ρυσίου 

Μελέτη πυροπροστασίας πολιτιστικό κέντρο Ν.Ραιδεστού 

Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ∆.∆. Σχολαρίου 

 

273 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωµοδότησης για άσκηση 

ένδικων µέσων 

ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ-Παναγιώτης Γούσιος 

3-7-2013 

274 Ανάθεση σε δικαστικό επιµελητή επίδοσης αναγγελίας 

απαίτησης του ∆ήµου σε υπάλληλο πλειστηριασµού 

ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ-οφειλέτης Καραµπερης 

Μάρκος-υπάλληλος Νικόλαος Νικολάκης 

 

275 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών  

για την «Προµήθεια ειδών οδικού εξοπλισµού, µαταίωση  

των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του  

µε τροποποίηση των όρων διακήρυξης 

 

276 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την  



εκτέλεση της υπηρεσίας «Προηγµένες υπηρεσίες 

αποµακρυσµένης διαχείρισης ηλεκτροφωτισµού του 

∆ήµου» 



277 Καθορισµός όρων διακήρυξης για την εκµίσθωση για 

επαγγελµατική χρήση τµήµατος του υπ’αιθρµ.955 (πρώην 

133) αγροτεµαχίου (έκτασης 3.358 µ2) στην Καρδία, στο 

οποίο περιλαµβάνεται διώροφο κτίσµα µε στέγη ολικής 

επιφάνειας 241,36µ2 

 

278 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε  

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-Θέου Μαρία 

 

279 Ανάθεση σε δικαστικό επιµελητή εφαρµογής 

πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής 

ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ-Αλεβίζος Ιωακείµ 

 

280 Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από υπολόγους 

ενταλµάτων προπληρωµής 

Υπάλληλοι: ΚΟΥΜΑΛΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

281 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας  

προκαταβολής (∆ηµοτική Κοινότητα Ν.Ρυσίου) 

Θωµάρεϊ Χρήστος 

 

282 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας  

προκαταβολής (∆ηµοτική Κοινότητα Αγ.Αντωνίου) 

Τουλκερίδης Νικόλαος 

 

283 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας  

προκαταβολής (∆ηµοτική Κοινότητα Αγ.Παρασκευής) 

Τσιουβάκα Μαρία 

 

284 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πίστωσης) για 

ανειληµµένες υποχρεώσεις του ∆ήµου 

 

285 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πίστωσης) για  

ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του ∆ήµου 

 

286 Μερική ανάκληση δέσµευσης 

«Χρηµατοδότηση της δηµοτικής Κοινωφελούς  

επιχείρησης Πολιτισµού Περιβάλλοντος  & Αθλητισµού  

(∆ΕΠΠΑΘ)» 

 

287 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της  

«Προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης και θέρµανσης  

του ∆ήµου Θέρµης» 

4-7-2013 

288 Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της  

εργασίας «∆ιαχείριση ογκωδών και αποβλήτων  

εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) για  

το έτος 2013-2014» και επανάληψή του χωρίς  

τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων  

διακήρυξης. 

10-7-2013 

289 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωµοδότησης για άσκηση 

ένδικων µέσων 

ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ-Γούσιος Παναγιώτης 

 

290 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε  

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

 



ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ-Αλεβίζος αίτηση αναστολής 



291 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της  

Υπηρεσίας : «Παροχή υπηρεσιών για τη διερεύνηση της 

βιωσιµότητας και πολιτικών ανάπτυξης του έργου Easy 

Trip & έρευνα αποδοχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών από 

τους χρήστες του έργου Easy Trip 

 

292 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση  

«Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος» 

 

293 Ανάθεση σε δικαστικό επιµελητή εφαρµογής  

πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής 

ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ-διοικητική αποβολή  

Οικονόµου Απόστολος 

 

294 Έγκριση αµοιβών δικηγόρου για χειρισµό υποθέσεων του 

∆ήµου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

295 Έγκριση αµοιβών δικηγόρου για χειρισµό υποθέσεων του 

∆ήµου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης 

ΚΟΥΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

 

296 Έγκριση αµοιβής δικαστικού επιµελητή και δέσµευση 

της σχετικής πίστωσης 

ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 

 

297 Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από υπολόγους 

ενταλµάτων προπληρωµής 

Παπλωµατάς Ιωάννης 

Κυριλλίδου Ελένη 

 

298 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής 

(Τοπική Κοινότητα Κ.Σχολαρίου) 

Ζήσης Νικόλαος 

 

299 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για την 

ετήσια συνδροµή στη νοµική βάση πληροφοριών 

«ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»  

 

300 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για δαπάνη 

συµµετοχής υπαλλλήλου σε σεµινάριο  

ΓΕΡΑΝΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ 

 

301 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για τέλη 

χρήσης µηχανηµάτων έργου 

 

302 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για 

εκτέλεση προµηθειών και έργων 

 

303 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την  

εκτέλεση του έργου : «Μελέτη – Κατασκευή  

Εγκατάστασης επεξεργασίας Λυµάτων Θέρµης» 

15-7-2013 

304 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την  

εκτέλεση του έργου : «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου  

ακαθάρτων Βασιλικών και συλλεκτήρα Βασιλικών  

Θέρµης» 

 

305 Ανάθεση σε δικηγόρο γνωµοδότησης για άσκηση ένδικου  

Μέσου 

17-7-2013 



ΚΟΥΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-Κλιµάκιο προληπτικού  

ελέγχου 



306 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-∆ριβελέγκας Στεργίου 

 

307 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε  

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Αναπτυξιακή 

 

308 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε  

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ-Χριστοφόρου Χριστόφορος 

 

309 Ανάθεση σε δικαστικό επιµελητή εκτέλεσης δικαστικών  

Αποφάσεων (αποβολής µισθίων) 

ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ-Νικόλαος ∆ραγούµης- 

Ενωµένη Κλωστουφαντουργίς ΑΕ-Αφοι Πολυανίδη ΟΕ 

 

310 Έγκριση αµοιβής δικηγόρου για παράσταση ενώπιον  

δικαστηρίου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης 

ΒΕΖΥΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

 

311 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας  

προκαταβολής ∆ήµου Θέρµης (αναπλήρωση παγίας) 

 

312 Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από υπόλογο εντάλµατος 

προπληρωµής 

ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΦΑΝΗ 

 

313 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για 

απόδοση στις Σχολικές επιτροπές επιχορηγούµενων 

χρηµάτων 

 

314 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για 

ανειληµµένες υποχρεώσεις του ∆ήµου 

 

315 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για 

εκτέλεση προµηθειών, εργασιών και µελετών 

 

316 Ανάκληση δεσµεύσεων  

317 Ορισµός πληρεξουσίου ∆ικηγόρου για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-Αλεβίζος Ιωακείµ 

26-7-2013 

318 Ανάκληση της αριθµ. 279/2013 απόφασης της 

Οικονοµικής επιτροπής και ανάθεση εκ νέου σε δικαστικό 

επιµελητή εφαρµογής πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής 

ΚΑΛΒΟΥΡΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ-Αλεβίζος Ιωακείµ 

31-7-2013 

319 Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισµού και υποβολή 

έκθεσης απολογιστικών Α’ τριµήνου 2013 στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο 

 

320 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της 

«Προµήθειας ταινίας φόρτωσης,µεταφόρτωσης 

απορριµάτων µε χοάνη υποδοχής» 

 

321 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Προµήθεια 

ανταλλακτικών βουρτσών για αυτοκινούµενα σάρωθρα 

 

322 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την  



εκτέλεση της Προµήθειας ασφαλτικού σκυροδέµατος και 

ασφαλτικού γαλακτώµατος 



323 Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας εκµίσθωσης τµήµατος 

του υπ’αριθµ. 955 (πρώην 133) αγροτεµαχίου (έκτασης 

3.358µ2) στην Καρδία, στο οποίο περιλαµβάνεται διώροφο 

κτίσµα µε στέγη ολικής επιφάνειας 241,36µ2 

 

324 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασιών εκµίσθωσης 

αγροτεµαχίων για αγροτική χρήση στη ∆. Κ. Βασιλικών, 

Τ.Κ. Αγ.Αντωνίου, ∆.Κ. Ν.Ρυσίου και 

Τ.Κ.Αγ.Παρασκευής 

 

325 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Αλεβίζος Ιωακείµ 

 

326 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Αλεβίζος Ιωακείµ 

 

327 Ορισµός πληρεξουσίου ∆ικηγόρου    

για εκπροσώπηση σε υπόθεση του 

∆ήµου Θέρµης 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΑΝ∆ΡΟΣ - 

«ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» 

 

328 Ανάθεση σε δικηγόρο διόρθωσης γεωµετρικών στοιχείων 

στο Κτηµατολόγιο 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

329 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωµοδότησης για άσκηση 

ένδικων µέσων 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-Λατοµεία Κοινότητας 

Ταγαράδων Α.Ε. 

 

330 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωµοδότησης για άσκηση 

ένδικων µέσων 

ΚΟΥΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-Χατζησάββας Ιορδάνης 

 

331 Άσκηση αίτησης ανάκλησης κατά της 122/2013 πράξης 

κλιµακίου Προληπτικού Ελέγχου στο VII Τµήµα του Ε.Σ. 

και ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη και 

κατάθεσή της 

ΚΟΥΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

 

332 Μη άσκηση ένδικων µέσων κατά της υπ’αριθµ. 8/2013 

απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης 

ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ-Γούσιος Παναγιώτης 

 

333 Έγκριση αµοιβών δικηγόρου για χειρισµό υποθέσεων του 

∆ήµου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης 

ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 

 

334 Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής για δαπάνη σχετική µε 

τη ∆ΕΗ και δέσµευση της σχετικής πίστωσης 

Σαµαράς Τρύφων 

 

335 Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από υπόλογο εντάλµατος 

προπληρωµής – Παντελίδου Ιωάννα 

 

336 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για τη  



χρηµατοδότηση της ∆ΕΠΠΑΘ 



337 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πίστωσης) για 

συµπληρωµατική ασφάλιση µηχανηµάτων έργου έτους 

2013 

 

338 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για 

εκτέλεση προµηθειών και έργων 

 

339 Εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο για παραίτηση από το 

δικόγραφο αγωγής καταβολής µισθωµάτων και παροχή 

εξουσιοδότησης σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την 

εκτέλεσή της. 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-Νερούπολη – εγγυητής 

Καρακίτσιος 

∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 

7-8-2013 

340 Άσκηση ένδικου µέσου κατά της αριθµ. 109/2013 

απόφασης της 1
ης

 Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 

Ν.3463/2006, ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη 

σύνταξη, την κατάθεση του και την παράσταση τους τη 

δικάσιµο που θα οριστεί 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-Λατοµεία Κοινότητας 

Ταγαράδων Α.Ε. 

 

341 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-cosmote 

 

342 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-Αποστόλου Α.Ε. 

 

343 Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση της εργασίας «∆ιαχείριση ογκωδών και 

αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων 

(ΑΕΚΚ) για το έτος 2013-2014» και επανάληψή της χωρίς 

τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων 

διακήρυξης 

 

344 Έγκριση αµοιβών δικαστικού επιµελητή και δέσµευση 

της σχετικής πίστωσης. 

ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 

 

345 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για την 

εκτέλεση εργασιών, έργων και προµηθειών 

 

346 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για 

ανειληµµένες υποχρεώσεις του ∆ήµου 

 

347 Απευθείας ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ 

Ε∆ΡΑΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ» 

14-8-2013 

348 Έγκριση τεχνών προδιαγραφών για την «προµήθεια τριών 

(3) αιθουσών ελαφρά λυόµενης προκατασκευής για την 

κάλυψη έκτακτων αναγκών του ∆ήµου Θέρµης» 

 

349 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της 

«Προµήθειας λαµπτήρων» 

 



350 Έγκριση των όρων της σύµβασης της υπ’αριθµ. 11/2013 

µελέτης προεκτίµησης αµοιβής για τη σύνταξη της 

«Μελέτης τοπικών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων οικισµού 

Τριλόφου» και ανάθεση εκπόνησης της µελέτης 

 

351 Έγκριση των όρων της σύµβασης της υπ’αριθµ. 14/2013 

µελέτης προεκτίµησης αµοιβής για τη σύνταξη της 

«µελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας νηπιαγωγείου 

Τριαδίου, σχεδιασµός προτεινόµενων µέτρων από Π.Υ. του 

παλιού κτιρίου του 3
ου

 ∆.Σ. Τριαδίου και ενεργητική 

πυροπροστασία προσθήκης υπογείου του 3
ου

 ∆.Σ. 

Τριαδίου» και ανάθεση εκπόνησης της µελέτης 

 

352 Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δηµοπρασίας για την 

εκµίσθωση του αριθ. 596 αγροτεµαχίου Ταγαράδων για 

αγροτική χρήση 

 

353 Αποδοχή δωρεάς οχηµάτων 

ΑΝΑΒΟΛΗ 

 

354 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-Μαυρένη Γρηγορία 

 

355 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ-∆ριµιλή, Σπυροπουλου, Καραµπάτσου 

 

356 Ανάθεση σε δικηγόρο έρευνας σε υποθηκοφυλακεία-

κτηµατολογικά γραφεία 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

357 Ανάθεση σε δικηγόρο κατάθεσης αγωγών και σε δικαστικό 

επιµελητή επίδοσης των σχετικών εγγράφων 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-Κέντωρ εµπόριο λιανικής 

ηλεκτρικής ενέργειας Α.Ε.-Νέα Εφαρµογή ανώνυµη 

εταιρεία παραγωγής & εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας 

(HELLAS POWER) Α.Ε. 

 

358 Έγκριση αµοιβής συµβολαιογράφου για σύνταξη 

συµβολαίου και δέσµευση σχετικής πίστωσης 

ΦΛΩΡΑΝ ΕΡΡΙΚΟΣ 

 

359 Καθορισµός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού για 

την εκτέλεση της «Προµήθειας τριών (3) αιθουσών 

διδασκαλίας ελαφρά λυόµενης προκατασκευής για την 

κάλυψη εκτάκτων αναγκών του ∆ήµου Θέρµης» 

16-8-013 

360 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός τρόπου 

εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την εκτέλεση της 

«Προµήθειας υγρών καυσίµων & θέρµανσης για τις 

ανάγκες τις ∆.Ε.Υ.ΑΘ., της Α’ Θµιας και Β’Θµιας 

σχολικής επιτροπής του ∆ήµου Θέρµης» 

23-8-2013 

361 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός τρόπου 

εκτέλεσης και όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση της «Προµήθειας ειδών καθαριότητας για τις 

 



ανάγκες του ∆ήµου Θέρµης, της ∆.Ε.Α.Υ.Θ. της Α’Θµιας 

και Β’θµιας σχολικής επιτροπής του ∆ήµου» 



362 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας γα την 

εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή 

οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και αγροτικών 

µηχανηµάτων του ∆ήµου µε προµήθεια ανταλλακτικών» 

28-8-2013 

363 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας γα την 

εκτέλεση του έργου : «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση και 

επισκευή της οδού που συνδέει τους οικισµούς ∆.Κ. 

Τριλόφου και Επανωµής του ∆ήµου Θέρµης 

Ν.Θεσσαλονίκης» 

 

364 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας γα την 

εκτέλεση του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις αστικής 

οδοποιίας λοιπών διαµερισµάτων»  

 

365 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας γα την 

εκτέλεση της «Προµήθειας λαµπτήρων» 

 

366 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης  

ΚΟΥΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-Φωτιάδη Παρθενόπη, 

Φωτιάδου Χρυσαυγή, Φωτιάδη Ηρακλή 

 

367 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής 

(Τοπική Κοινότητα Περιστεράς) 

 

368 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής 

(Τοπική Κοινότητα Καρδίας) 

 

369 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής 

(∆ηµοτική Κοινότητα Βασιλικών) 

 

370 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής 

(Τοπική Κοινότητα Ταγαράδων) 

 

371 Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από υπόλογο εντάλµατος 

προπληρωµής 

ΛΑΜΠΟΥΡΑΣ 

 

372 Ανάκληση δέσµευσης 

Προµήθεια ειδών φαρµακείου στους χώρους εργασίας του 

∆ήµου 

 

373 Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής για τον έλεγχο έκθεσης 

σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία και δέσµευση σχετικής 

πίστωσης 

ΖΕΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 

 

374 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για 

ανειληµµένη υποχρέωση του δήµου 

 

375 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πίστωσης) για 

εκτέλεση εργασιών και προµηθειών 

 

376 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για εκτέλεση 

προµήθειας 

5-9-2013 

377 Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 

2014 

 

378 Κατάρτιση σχεδίου Ο.Π.∆. (ολοκληρωµένου πλαισίου  



δράσης) έτους 2013 



379 Έγκριση των όρων της σύµβασης της υπ’αριθµ. 23/2013 

µελέτης προεκτίµησης αµοιβής για τη σύνταξη µελέτης 

«Τευχών δηµοπράτησης του Παιδικού σταθµού στη 

Ν.Ραιδεστό του ∆ήµου Θέρµης» και ανάθεση εκπόνησης 

της µελέτης 

 

380 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την «Προµήθεια 

προκατασκευασµένου ξύλινου φυλακίου µε στέγη για τους 

εθελοντές πολιτικής προστασίας σε θέµατα φυσικών 

καταστροφών στο ∆ήµο Θέρµης» 

 

381 Άσκηση ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµ. 11.998/2013 

απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 

και ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη και 

κατάθεσή της. 

ΚΟΥΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-Χατζησάββας Ιορδάνης  

 

382 Έγκριση αµοιβής δικαστικού επιµελητή και δέσµευση της 

σχετικής πίστωσης 

ΚΑΛΒΟΥΡΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ-διοικητική αποβολή Αλεβίζου 

 

383 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής 

(Τοπική κοινότητα Λιβαδίου) 

 

384 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης)για εκτέλεση 

προµήθειας 

 

385 Ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης εξωδίκου δήλωσης και σε 

δικαστικό επιµελητή επίδοσής της 

ΜΑΤΕΛΑΣ-Αλεβίζος-ΚΑΛΒΟΥΡΤΖΗΣ 

12-9-2013 

386 Ανάθεση σε δικαστικό επιµελητή επίδοσης δικαστικών 

αποφάσεων 

ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ-Κουπαράνης, Αïδίνης-Καραµπέρης-

Καρανικολής 

 

387 Έγκριση των όρων σύµβασης της υπ’αριθµ. 26/2013 

µελέτης προεκτίµησης αµοιβής για τη σύνταξη µελέτης 

«Μελέτη ηλεκτροµηχανολογικών για τη διαµόρφωση 

παιδικής χαράς στη ∆.Κ. Τριλόφου και συντήρηση 

δηµοτικών κτιρίων στις Τ.Κ. Περιστεράς, Λιβαδίου, 

Αγ.Αντωνίου και Βασιλικών και ανάθεση εκπόνησης 

µελέτης 

 

388 Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της 

«Προµήθειας ειδών οδικού εξοπλισµού (πινακίδες 

κατακόρυφης σληµανσης, κώνοι & καθρέπτες 

οδοσήµανσης, σαµάρια, εµπόδια για πεζοδρόµια, πινακίδες 

ονοµατοθεσίας και αρίθµηση οδών) και επανάληψη του 

διαγωνισµού χωρίς τροποποίηση των τεχνικών 

προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης. 

 

389 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση της «Προµήθειας ανταλλακτικών βουρτσών για 

αυτοκινούµενα σάρωθρα» 

 

390 Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από υπόλογο εντάλµατος  



προπληρωµής 

ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 



391 Ανάκληση δέσµευσης 

δεσµεύσεις των υπ΄ αριθµ. 206, 208 & 210 / 6-2-2013 

Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (αριθ. 46/2013 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής) 

 

392 Ανάληψη υποχρέωσης (συµπληρωµατική δέσµευση 

πίστωσης) για συντηρήσεις και επισκευές µεταφορικών 

µέσων 

 

393 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για 

εκτέλεση προµηθειών 

 

394 Ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης και κατάθεση αίτησης στο 

Ειρηνοδικείο Βασιλικών µε τη διαδικασία των 

ασφαλιστικών µέτρων για χορήγηση άδειας 

πλειστηριασµού και σε δικαστικό επιµελητή επίδοσής της. 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-Αλεβίζος Ιωακείµ 

25-9-2013 

395 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της 

εργασίας «∆ιαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, 

κατασκευών, και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) για το έτος 2013-

2014 

 

396 Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας 

για την εκτέλεση της Προµήθειας λαµπτήρων 

 

397 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός τρόπου 

εκτέλεσης και όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση της «Προµήθειας κλάδων ανακύκλωσης, κιτίων 

σήψης φυτικών απορριµµάτων (ή κάδων 

κοµποστοποίησης) υπόγειων κάδων απορριµµάτων» 

 

398 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός τρόπου 

εκτέλεσης και όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση της «Προµήθειας έντυπου περιοδικού του ∆ήµου 

Θέρµης» 

 

399 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός τρόπου 

εκτέλεσης και όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση της «Προµήθειας υπολειπόµενου εξοπλισµού των 

σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής µετά τη 2
η
 κατακύρωση 

του ∆ήµου Θέρµης» κωδικός ΟΠΣ 346606» 

 

400 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προµήθεια 

λιπαντικών ειδών» 

 

401 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού για την 

εκτέλεση του έργου «Μελέτη – Κατασκευή εγκατάστασης 

επεξεργασίας λυµάτων Θέρµης» 

 

402 Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο περί έγκρισης 

πρακτικών επιτροπής καθορισµού τιµής µονάδας 

αποζηµίωσης λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλεως 

 

403 Έγκριση πρακτικών επιτροπής καθορισµού τιµής µονάδας 

αποζηµίωσης λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλεως και 

δέσµευση της σχετικής πίστωσης 

 

404 Άσκηση ένδικου µέσου κατά της µε αριθµ. 17051/2013  



απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, 

ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη και 

κατάθεσή του και δικαστικού επιµελητή για την ή 

του 



405 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του πρώην ∆ήµου Βασιλικών και δικαστικό  

επιµελητή για τις σχετικές επιδόσεις.  

ΜΑΤΕΛΛΑΣ-Πανταζή 

 

406 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ-Κανατάς Αχιλλέας 

 

407 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ-Ζαρδαβα Αναστασία 

 

408 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-Λεντέρης Χρήστος 

 

409 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-Ανθεµία Αναπτυξιακή Εταιρεία 

ακινήτων 

 

410 Έγκριση της αριθµ. 2176/38340/2013 απόφασης ∆ηµάρχου 

περί ορισµού πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση 

ενώπιον του διοικητικού Εφετείου  Θεσσαλονίκης 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

411 Έγκριση αµοιβών δικηγόρου για χειρισµό υποθέσεων του 

∆ήµου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

412 Έγκριση αµοιβών δικαστικού επιµελητή και δέσµευση της 

σχετικής πίστωσης 

 

413 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) 

σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. 

Χατζηµηνα-Μαυρουδή Μελισσιδης 

 

414 Ανάληψη υποχρέωσης(δέσµευση πίστωσης) για απόδοση 

στις Σχολικές επιτροπές επιχορηγούµενων χρηµάτων 

 

415 Ανάληψη υποχρέωσης(δέσµευση πίστωσης) για καταβολή 

οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του ∆ήµου 

 

416 Ανάληψη υποχρέωσης (επαναδέσµευση πίστωσης) για 

εκτέλεση έργου (συνεχιζόµενο) 

 

417 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για την 

εκτέλεση προµηθειών και εργασιών 

 

418 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση του 

έργου «Ασφαλτοστρώσεις αστικής οδοποιίας λοιπών 

διαµερισµάτων 

9-10-2013 

419 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση του 

έργου : «βελτίωση – ασφαλτόστρωση και επισκευή της 

οδού που συνδέει τους οικισµούς ∆.Κ. Τριλόφου και 

Επανωµής του δήµου Θέρµης Ν.Θεσσαλονίκης  

 

420 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της 

Προµήθειας τριών (3) αιθουσών διδασκαλίας ελαφράς 

 



λυόµενης προκατασκευής για την κάλυψη εκτάκτων 

αναγκών του δήµου Θέρµης 



421 Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας 

για την εκτέλεση της «Προµήθειας ανταλλακτικών 

βουρτσών για αυτοκινούµενα σάρωθρα» 

Απόρριψη ένστασης 

 

422 Καθορισµός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης 

δηµοπρασίας για την εκτέλεση της ¨Προµήθειας 

λιπαντικών» 

 

423 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προµήθεια 

έτοιµου εργοστασιακού σκυροδέµατος» 

 

424 Έγκριση πρακτικού επιτροπής καθορισµού τιµής µονάδας 

αποζηµίωσης λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλεως και 

δέσµευση της σχετικής πίστωσης 

 

425 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωµοδότησης για άσκηση 

ενδίκων µέσων 

ΚΟΥΜΙ∆ΗΣ-Βίγκα Γερανίδου Ηλιάδου 

 

426 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Ρηγινός Νικόλαος  

Μουµούρη ∆ήµητρα 

 

427 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- OLYMPIC BOATS Ο.Ε. 

 

428 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ-Μήττας Βασίλειος 

 

429 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής εγγράφων νοµικών 

συµβουλών 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-Στιλπνοπούλου Μαρία 

 

430 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής εγγράφων νοµικών 

συµβουλών 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-Γραµµένος Λεωνίδας 

 

431 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής νοµικών συµβουλών 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-Αγροτικός συνεταιρισµός 

Βασιλικών εµπορία και µεταποίηση αγροτικών προϊόντων 

 

432 Έγκριση αµοιβής δικηγόρου για χειρισµό υπόθεσης του 

∆ήµου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης 

ΠΑΠΑΤΣΟΥΜΑ ΣΟΦΙΑΣ 

 

433 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης0 για καταβολή 

οφειλοµένων της υπό εκκαθάριση δηµοτικής Επιχείρησης 

Βασιλικών 

Γούσιος 

 

434 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για 

εκτέλεση προµηθειών, έργων και εργασιών 

 

435 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για νοµική στήριξη 

υπαλλήλου 

ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-Λασκαρίδου ∆έσποινα 

14-10-2013 



436 Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισµού και υποβολή 

έκθεσης απολογιστικών ΄Β τριµήνου 2013 στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο. 

16-10-2013 

437 Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας 

για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή εσωτερικού 

δικτύου ακαθάρτων Βασιλικών και συλλεκτήρα Βασιλικών 

Θέρµης» 

 

438 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της 

«προµήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του 

δήµου Θέρµης, της ∆ΕΥΑΘ της Α/θµιας και της Β/θµιας 

σχολικής επιτροπής του ∆ήµου» 

 

439 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της 

«Προµήθειας ασφαλτικού σκυροδέµατος και ασφαλτικού 

γαλακτώµατος» 

 

440 Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισµού για την 

ανάθεση της υπηρεσίας «Προηγµένες υπηρεσίες 

αποµακρυσµένης διαχείρισης δικτύου ηλεκτροφωτισµού 

∆ήµου Θέρµης 

 

441 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός τρόπου 

εκτέλεσης και όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση της εργασίας «Ασφάλιση οχηµάτων αυτοκινήτων 

και µηχανηµάτων έργου) του ∆ήµου Θέρµης 

 

442 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός τρόπου 

εκτέλεσης και όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση της εργασίας «Προµήθεια και τοποθέτηση 

συστήµατος αντιµπλοκαρίσµατος τροχών (ABS) σε 

οχήµατα του δήµου Θέρµης 

 

443 Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας και επανάληψη 

διενέργειας διαγωνισµού για την εκτέλεση της 

«Προµήθειας καυσίµων κίνησης και θέρµανσης για τις 

ανάγκες της ∆ΕΥΑΘ της Α/θµιας και Β/θµιας σχολικής 

επιτροπής του ∆ήµου  

 

444 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «προµήθεια 

υλικών αρδευτικού συστήµατος κήπων» 

 

445 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση δηµοπρασίας για την εκτέλεση της «Προµήθειας 

εργοστασιακού σκυροδέµατος»  

 

446 Έγκριση πρακτικών επιτροπής καθορισµού τιµής µονάδας 

αποζηµίωσης λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλεως και 

δέσµευση ης σχετικής πίστωσης. 

Αρβανιτάκη Άννα 

Αρβανιτάκη Ελένη 

Παπαδοπούλου Ολυµπία 

Χαµαµτζόγλου Ηλίας 

Εταιρεία Αρβανιτάκης Ιωάννης ανωνυνος τεχνική εταιρεία 

µελετών κατασκευών ΜΕ.ΚΑ 

 



447 Ανάθεση σε δικηγόρο χειρισµού υπόθεσης του δήµου και 

σε δικαστικό επιµελητή επίδοσης εγγράφων 

 

448 Μη άσκηση ενδίκων µέσων κατά της υπ’αριθµ. 6996/2013 

απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης 

 

449 Έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής και δέσµευση της 

σχετικής πίστωσης 

 

450 Έγκριση αµοιβής δικαστικού επιµελητή και δέσµευση 

σχετικής πίστωσης 

 

451 Καταβολή οδοιπορικών εξόδων σε δικηγόρο και δέσµευση 

της σχετικής πίστωσης 

 

452 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής 

(Τοπική Κοινότηα Λιβαδίου) (2
η
 αναπλήρωση παγίας) 

 

453   

454 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για καταβολή 

ενιαίου ειδικού προστίµου αυθαίρετης κατασκευής ή 

αυθαίρετης αλλαγής χρήσης 

Καφενείο Λιβάδι  

 

455 Ανάληψη υποχρεώσεων για συµπληρωµατικές δεσµεύσεις   

456 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για 

εκτέλεση προµηθειών, έργων και εργασιών 

 

457 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για νοµική στήριξη 

υπαλλήλου 

ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-Κων. Κούγιας 

 

458 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) 

σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης. 

Σιµιτζή Σταύρο- απαλλοτρίωσης πρώην ∆ήµου Μίκρας 

βάση εκτελεστού απογράφου της αριθ. 17647/2012 

δικαστικής απόφασης.   

 

459 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης)για πληρωµή 

ληξιπρόθεσµης οφειλής (λογαριασµός έργου του πρώην 

∆ήµου Μικρας) 

 

460 Απόφαση (έκθεση) προελέγχου απολογισµού ∆ήµου 

Θέρµης οικον. Έτους 2012 

 

461 Απόφαση προελέγχου ισολογισµού ∆ήµου Θέρµης 

οικονοµικού έτους 2012 

 

462 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση της «Προµήθειας υλικών αρδευτικού 

συστήµατος κήπων» 

 

463 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ - Αλεβίζος 

 

464 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ - Καραµπέρης 

 

465 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε  



υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ - τσακµακίδης 



466 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΠΑΠΑΤΣΟΥΜΑ - Ηλιασογλου 

 

467 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής 

(ΤΚ Σουρωτής) 

 

468 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής 

(ΤΚ Αγ.Αντωνίου) 

 

469 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής 

(ΤΚ Περιστεράς) 

 

470 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για 

ανειληµµένη υποχρέωση του ∆ήµου 

 

471  30-10-2013 

472 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση του έργου : «Περίφραξη δηµοτικού ακινήτου στα 

Βασιλικά 

 

473 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός τρόπου 

εκτέλεσης και όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση της Προµήθειας ειδών διατροφής 

 

474 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση 

«Προµήθειας γραφικής ύλης φωτοαντιγραφικού χαρτιού, 

αναλωσίµων για εκτυπωτές, φωτ/κα µηχ/τα και φαξ» 

 

475 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση της «Προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης & 

θέρµανσης για τις ανάγκες της ∆ΕΥΑΘ της Α’θµιας και 

Β’θµιας σχολικής επιτροπής 

 

476 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για 

την ανάθεση της υπηρεσίας ¨Προηγµένες υπηρεσίες 

αποµακρυσµένης διαχείρισης δικτύου ηλεκτροφωτισµού 

του ∆ήµου Θέρµης» 

 

477 Ορισµός πληρεξουσίου ∆ικηγόρου για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΠΑΣΧΟΥ – Μουστάκας Νικόλαος 

 

478 Ορισµός πληρεξουσίου ∆ικηγόρου για εκπροσώπηση σε 

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΚΟΥΜΙ∆ΗΣ – Χατζησάββας Ιορδάνης 

 

479 Ανάθεση σε δικηγόρο έρευνας στο υποθηκοφυλακείο-

Κτηµατολογικό γραφείο και υποβολής δηλώσεων του 

Ν.2308/95 

 

480 Ανάθεση σε δικαστικό επιµελητή επίδοσης δικαστικής 

απόφασης 

ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ-Παπαδόπουλος Γρηγόριος 

 

481 Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από υπόλογο εντάλµατος 

προπληρωµής.           

 

482 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας 

προκαταβολής (Τοπική  Κοινότητα Κ.Σχολαρίου) 

 



 



483 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για 

ανειληµµένες υποχρεώσεις του ∆ήµου 

 

484 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για εκτέλεση 

προµήθειας 

 

485 Ανάκληση δέσµευσης  

486 Εξέταση ένστασης κατά των τεχνικών προδιαγραφών της 

Προµήθειας κάδων ανακύκλωσης κιτίων σήψης φυτικών 

απορριµµάτων (ή κάδων κοσµποστοποίησης) υπογείων 

κάδων απορριµµάτων (τροποποίηση της αρ. 12/2012 

µελέτης) και τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών µε 

µετάθεση της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.  

6-11-2013 

487 Έγκριση πρακτικών επιτροπής καθορισµού τιµής µονάδας 

αποζηµίωσης λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλεως και 

δέσµευση της σχετικής πίστωσης 

Παπαδάκη Αθηνά-Παπαδάκης Κων/νος 

 

488 Έγκριση πρακτικών επιτροπής καθορισµού τιµής µονάδας 

αποζηµίωσης λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλεως και 

δέσµευση της σχετικής πίστωσης 

Ουζούνη Μαρία 

Ουζούνης Άρης- Αναστάσιος 

Άννα Χαµαµτζόγλου 

 

489 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση της «προµήθειας γραφικής ύλης, 

φωτοαντιγραφικού χαρτιού, αναλωσίµων για εκτυπωτές, 

φωτ/κα µηχ/τα και φαξ» 

 

490 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση  σε 

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΜΑΤΕΛΛΑΣ - Καρανικολής ∆ηµήτριος 

 

491 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση  σε 

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης 

ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ – Καλογνωµά Ιωάννη 

 

492 Ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης και κατάθεση αίτησης στο 

Ειρηνοδικείου Βασιλικών ασφαλιστικών µέτρων και σε 

δικαστικό επιµελητή επίδοσης του δικογράφου 

ΤΣΙΓΚΑΣ ΠΑΝΤΑΛΗΣ – ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ –  

Σηφακάκης Ηρακλής 

 

493 Κατάθεση ∆ιαταγής Πληρωµής για την καταβολή στο 

∆ήµο ορισθείσας αποζηµίωσης και ανάθεση σε δικηγόρο 

σύνταξης, κατάθεσης της και παράστασής του στη 

δικάσιµο που θα οριστεί 

ΓΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 

 

494 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για νοµική στήριξη 

αιρετού 

ΚΟΥΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

 

495 Έγκριση αµοιβών δικηγόρου για χειρισµό υποθέσεων του 

∆ήµου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης 

 



496 Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής και δέσµευση 

σχετικής πίστωσης 

ΚΟΥΜΑΛΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 

 

497   

498   

499   

500   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


