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470  Κατάρτιση σχεδίου Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης) έτους 2017.

471 Απόφαση προελέγχου ισολογισμού Δήμου Θέρμης οικονομικού έτους  2015.   

472 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και  καθορισμός όρων   διακήρυξης δημοπρασίας για την
εκτέλεση  του  έργου:   “Καθ’ύψος  και  κατ’επέκταση  προσθήκες  5ου Δημοτικού  Σχολείου
Θέρμης-Τριαδίου και εσωτερικές διαρρυθμίσεις υφιστάμενου κτιρίου”. 

473 Έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών  ,  καθορισμός  όρων  διακήρυξης  δημοπρασίας  και
συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο:
“Προμήθεια  τροφίμων  στα  είδη  ζαχαροπλαστείου  –  οπωροπωλείου  –  κρεοπωλείου  -
παντοπωλείου - γάλακτος προσωπικού 2017-2018”. 

474 Έγκριση της  προμήθειας  και  των τεχνικών προδιαγραφών,  καθορισμός  τρόπου εκτέλεσης,
όρων   διακήρυξης δημοπρασίας και  συγκρότηση  επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και
επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο:  «Προμήθεια
γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού,αναλωσίμων για εκτυπωτές, φωτ/κα μηχ/τα και
φαξ». 

475 Έγκριση πρακτικού ανάδειξης  προσωρινού αναδόχου για  την εκτέλεση της  προμήθειας  με
τίτλο : «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού.»

476  Έγκριση  πρακτικού  ανάδειξης  προσωρινού  αναδόχου  για  την  εκτέλεση  της  εργασίας  με
τίτλο: «Ασφάλιση οχημάτων (αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου) του Δήμου Θέρμης για το
έτος 2017»

477 Έγκριση πρακτικού ανάδειξης  προσωρινού αναδόχου για  την εκτέλεση της  προμήθειας  με

τίτλο: «Προμήθεια πλαστικών σάκων αποκομιδής απορριμμάτων»

478 Επανάληψη  δημοπρασίας  με  τροποποίηση  των  όρων  διακήρυξης,  για  την  εκμίσθωση

τμήματος του υπ’αριθμ. 1847 αγρ/χίου Θέρμης, έκτασης 16.124,65μ2.

479 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση του Δήμου Θέρμης.

480 Ανάθεση  σε  δικηγόρο  παροχής  νομικών  συμβουλών  και  σύνταξης  γνωμοδότησης  για

υπόθεση του Δήμου και δέσμευση της σχετικής πίστωσης.

481 Λήψη απόφασης για εξώδικο ή μη συμβιβασμό και δέσμευση της σχετικής πίστωσης.

482 Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση Τελών λειτουργίας των κοιμητηρίων Δήμου

Θέρμης.

483 Συγκρότηση  -  ορισμός  νέων  επιτροπών  διενέργειας  δημοπρασιών  και  αξιολόγησης

προσφορών για την εκτέλεση προμηθειών έτους 2016

484 Συγκρότηση  -  ορισμός  νέων  επιτροπών  διενέργειας  δημοπρασιών  και  αξιολόγησης

προσφορών για την εκτέλεση εργασιών – παροχής υπηρεσιών έτους 2016.

485 Συγκρότηση  επιτροπών  διενέργειας  διαγωνισμών  και  αξιολόγησης  ενστάσεων  για  την

εκτέλεση έργων.

486 Συγκρότηση  επιτροπής  αξιολόγησης  ενστάσεων  για  την  εκτέλεση  της  εργασίας  με  τίτλο  :

“Εργασία συντήρησης σιντριβανιών”

487 Απόδοση λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής.

488 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσμευση πιστώσεων) για επιστροφή εισπραχθέντων ποσών.

489 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσμευση πίστωσης) για καταβολή φόρων και τελών και αποδόσεις

κρατήσεων    

490 Ανάληψη  υποχρέωσης  (δέσμευση  πίστωσης)  για  απόδοση  στις  Σχολικές  Επιτροπές

επιχορηγούμενων χρημάτων. (συμπληρωματική)



491 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσμευση πίστωσης) για ανειλημμένες και συνεχιζόμενες  

υποχρεώσεις του Δήμου

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


