
Αριθμ.

Αποφ.

Θέμα

527 Άσκηση  κύριας  αγωγής  νομής  μετά  τη  λήψη  της  αριθ.  67/2016  απόφασης  Ειρηνοδικείου

Βασιλικών,  ορισμός  δικηγόρου  για  τη  σύνταξη,  κατάθεσή  της,  την  παράσταση  του  στη

δικάσιμο που θα οριστεί και δέσμευση της σχετικής πίστωσης.

528 Άσκηση  ή  μη  ενδίκων  μέσων  κατά  της  αριθμ.  8830/2016  απόφασης  Μονομελούς

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

529 Άσκηση  ή  μη  ενδίκων  μέσων  ύστερα  από  την  με   αριθμό  πράξη  0307/Αρ.  Συνεδρίασης

38η/25.10.2016  του  VII  Τμήματος  του  Κλιμακίου  Προληπτικού  Ελέγχου  Δαπανών,  ορισμός

δικηγόρου  για  τη  σύνταξη,  κατάθεσή  του,  την  παράστασή  του  και  δέσμευση  της  σχετικής

πίστωσης.

530 Απόδοση λογαριασμού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής Δήμου Θέρμης

531 Ορισμός  πληρεξουσίου  Δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  σε  υπόθεση  του  Δήμου  Θέρμης  και

δέσμευση της σχετικής πίστωσης

532 Συγκρότηση  επιτροπών  διενέργειας  δημοπρασιών  και  αξιολόγησης  προσφορών  για  την
εκτέλεση  προμηθειών  –παροχής  υπηρεσιών  με  τις  διατάξεις  του  ν.  4412/2016  για  το  έτος
2017.

533 Συγκρότηση  επιτροπών  αξιολόγησης  ενστάσεων  για  την  εκτέλεση  προμηθειών  –  παροχής
υπηρεσιών με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για το έτος 2017

534 Συγκρότηση  επιτροπών  διενέργειας  δημοπρασιών   και  αξιολόγησης  ενστάσεων  για  την
εκτέλεση έργων έτους 2017.

535 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσμευση πιστώσεων)  για τη μεταφορά υποχρεώσεων της  πρώην
Δημοτικής επιχείρησης Βασιλικών στο Δήμο.

536 Ανάληψη  υποχρέωσης  (δέσμευση  πίστωσης)  για  επιστροφή  καταβληθέντων  ποσών  από
αυτόματη ανάκληση χρηματοδότησης

537 Απόδοση λογαριασμού από υπολόγους πάγιαςπροκαταβολής (Τ.Κ. Λιβαδίου, Περιστεράς,Δ.Κ. 
Αγ.Παρασκευής, Θέρμης)

538 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσμευση πίστωσης) για τέλη κυκλοφορίας οχημάτων

539 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσμευση πιστώσεων) για εκτέλεση προμηθειών και εργασιών.   

540 Έγκριση  εκτέλεσης,  τεχνικών  προδιαγραφών,  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης,  και  όρων
διακήρυξης δημοπρασίας  για την εκτέλεση της  προμήθειας με τίτλο : “Προμήθεια εργαλείων
χειρός,  μικρουλικών  και  αναλωσίμων  για  τις  Δ/νσεις  Περιβάλλοντος  &  Πρασίνου,
Καθαριότητας και τεχνικών Υπηρεσιών”

541 Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο:
«Εργασίες συντήρησης σιντριβανιών»

542 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση του Δήμου Θέρμης 

543
Ανάθεση  σε  δικηγόρο  παροχής  εγγράφων νομικών  συμβουλών και  δέσμευση  της  σχετικής
πίστωσης

544
Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσμευση πιστώσεων)  για τη μεταφορά υποχρεώσεων της  πρώην
Δημοτικής επιχείρησης Βασιλικών στο Δήμο.

545
Ανάληψη  υποχρέωσης  (δέσμευση  πίστωσης)  για  εκτέλεση  προμηθειών,  εργασιών,
δικαιώματα τρίτων και ΟΤΑ (συμπληρωματική) 



546
Απόδοση  λογαριασμού  από  υπόλογο  πάγιας  προκαταβολής  Δήμου  Θέρμης(επιστροφή
παγίας)

547 Απόδοση λογαριασμού από υπόλογους πάγιων προκαταβολών Δημοτικών και Τοπικών 
κοινοτήτων (επιστροφή παγίων)

548 Ανατροπές δεσμεύσεων


