
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ  αριθµ.  1/04-01-2017  πρακτικό  συνεδρίασης  της  Οικονοµικής

Επιτροπής ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ.Αποφ. 6/2017                   ΘΕΜΑ: Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση

πιστώσεων)  για  ανειληµµένες

και  συνεχιζόµενες  υποχρεώσεις

του  ∆ήµου  (εργασίες-µελέτες-

έργα)      

  

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 4η-1-2017 ηµέρα Τετάρτη

και  ώρα  8.30 π.µ.  συνεδρίασε  η  Οικονοµική  Επιτροπή  Θέρµης  µετά  από  την

υπ’αριθ. 45498/30-12-2016 πρόσκληση συνεδρίασης του Προέδρου και σύµφωνα

µε  τις  διατάξεις  των  άρθρων  74  και  75  τουΝ.3852/2010  (Φ.Ε.Κ.  87/τεύχος

Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη

απαρτία γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα  τα  6  µέλη, δηλαδή:

        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ   Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος

2. Γεωργαλή Ζωή     1. Καρκατζούνης Θεοφάνης

3. Πράτανος Απόστολος  2. Αναγνώστου Πασχάλης

4. Καρκατζίνος Νικόλαος    3. Αποστόλου Στυλιανός

5. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος  

6. Γκιζάρης Στέργιος

 

                                 

κηρύχτηκε από τον  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.     

     

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ∆ήµου

Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

 O Πρόεδρος  εισηγούµενος  το  6ο της  ηµερησίας  διατάξεως  θέµα   είπε  ότι  θα

πρέπει  να  δεσµευτούν  οι  πιστώσεις  για  ανειληµµένες  και  συνεχιζόµενες

υποχρεώσεις του ∆ήµου για εκτέλεση εργασιών-µελετών-έργων και έθεσε υπόψη

τις  προτάσεις  ανάληψης  υποχρεώσεων  της  οικονοµικής  υπηρεσίας  και

συγκεκριµένα:
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1) την  από  2-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για δέσµευση συνολικού ποσού  31.124,25€ προϋπολογισµού οικ.

Έτους 2017 για τη συντήρηση και επισκευή φωτ. Μηχ. Φαξ και εκτυπωτών

(συνεχ. Μελ. 16/2016 ∆ΠΠλ) (α/α 4) και συγκεκριµένα :

� ποσού  21.979,25€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6264.002  για

συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων φωτοαντιγραφικών και

φαξ

� ποσού  9.145,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6264.003  για

συντήρηση και επισκευή εκτυπωτών

2) την  από  2-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για  δέσµευση  συνολικού  ποσού  7.370,97€  προϋπολογισµού  οικ.

Έτους  2017 για  συνδροµές  σε  εφηµερίδες  και  περιοδικά  και  ηλεκτρονικά

µέσα (συνεχ.) (α/α 17) και συγκεκριµένα :

� ποσού  2.666,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.00.6451.003  για

συνδροµή  στην  Ηλεκτρονική  Νοµική  Βάση  Πληροφοριών

«Νοµοτέλεια»

� ποσού  1.845,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.00.6451.005  για

συνδροµή  στην  Ηλεκτρονική  Βάση  Πληροφοριών

«∆ηµοτέλεια»

� ποσού 400,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6451.006 για συνδροµή

στις εφηµερίδες Μακεδονία και Θεσσαλονίκη

� ποσού 614,97€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6451.007 για συνδροµή

στην  Ηλεκτρονική  Βάση  Πληροφοριών  της  Πολεοδοµικής

Νοµοθεσίας

� ποσού  1.845,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.00.6451.008  για

συνδροµή  στην  Ηλεκτρονική  Βάση  Πληροφοριών  της

«ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΕΠΕ»

3) την  από  2-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας για δέσµευση ποσού 1.480,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6662.004

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για   τη   συντήρηση  προγράµµατος

διαχείρισης γραφείου ∆ηµάρχου (citizens)(συνεχ) (α/α 18)

4) την  από  2-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  900,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6615

προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για  εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις,

(συνεχ.) (α/α 21)

5) την  από  2-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας για δέσµευση ποσού 5.723,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.20.6263.001

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  λοιπές  συντηρήσεις  και  επισκευές

µεταφορικών µέσων (µελ. 4/2015) (συνεχ. ΠΑΥ 369/2016)(α/α 32)

6) την  από  2-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για  δέσµευση  συνολικού  ποσού  9.962,00€  προϋπολογισµού  οικ.

Έτους  2017 για  ασφάλιστρα  οχηµάτων  (συνεχ.  Μελ.  28/2016) (α/α  33) και

συγκεκριµένα:

� ποσού  1.127,00€ σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6253 για  ασφάλιστρα

µεταφορικών µέσων

� ποσού  1.169,00€ σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.15.6253 για  ασφάλιστρα

µεταφορικών µέσων

� ποσού  4.068,00€ σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.20.6253 για  ασφάλιστρα

µεταφορικών µέσων
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� ποσού  667,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.6252  για  ασφάλιστρα

µηχανηµάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων

� ποσού  1.895,00€ σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.6253 για  ασφάλιστρα

µεταφορικών µέσων

� ποσού  1.036,00€ σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.35.6253 για  ασφάλιστρα

µεταφορικών µέσων

7) την  από  2-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας για δέσµευση ποσού 53.050,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6221.001

προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για ταχυδροµικά τέλη (µελ. 26/2016 ΠΑΥ

722/2016) (συνεχ) (α/α 35)

8) την  από  2-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας για δέσµευση συνολικού ποσού 133.100,00€ προϋπολογισµού οικ.

Έτους  2017 για  συντήρηση  και  επισκευή  οχηµάτων  (ΠΑΥ  369/2016,  µελ.

3/2016, 15/2016, 12/2016) (συνεχ.) (α/α 50) και συγκεκριµένα:

� ποσού  4.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6263.001  για  λοιπές

συντηρήσεις και επισκευές µεταφορικών µέσων

� ποσού  10.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.15.6263.001  για  λοιπές

συντηρήσεις και επισκευές µεταφορικών µέσων

� ποσού  90.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.20.6263.001  για  λοιπές

συντηρήσεις και επισκευές µεταφορικών µέσων

� ποσού  29.100,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.6263.001  για  λοιπές

συντηρήσεις και επισκευές µεταφορικών µέσων

9) την  από  2-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας για δέσµευση ποσού 11.384,35€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6233.001

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  µίσθωση  µηχανηµάτων  έργου,

οχηµάτων και φορτηγών (συνεχ. Μελ. 57/2015) (α/α 61)

10) την  από  2-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας για δέσµευση ποσού 14.478,34€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6266.001

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  συντήρηση  εφαρµογών  λογισµικού

Οικον. & ∆ιοικ. Υπηρεσιών (O.T.S. ) (συνεχ) (α/α 66)

11) την  από  2-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας για δέσµευση ποσού 28.526,45€ σε βάρος του Κ.Α. 02.35.6277.004

προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για τη διαχείριση ογκωδών και αποβλήτων

εκσκαφών,  κατασκευών  και  κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ)  (ΣΥΜΦΩΝ.  42.804€)

(συνεχ.) (α/α 71)

12) την  από  2-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας για δέσµευση ποσού 32.310,40€ σε βάρος του Κ.Α. 02.45.6161.002

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  τις  εργασίες  ταφών-εκταφών  στα

∆ηµοτικά κοιµητήρια ∆ήµου Θέρµης (ΠΑΥ 269/2016) (συνεχ.) (α/α 72)

13) την  από  2-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας για δέσµευση ποσού 11.273,40€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6233.001

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  µίσθωση  µηχανηµάτων,  οχηµάτων

κ.λ.π. έργων (µελ. 14/2016) (συνεχ.) (α/α 73)

14) την  από  2-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας για δέσµευση ποσού 4.482,13€ σε βάρος του Κ.Α. 02.15.7336.006

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  αντικατάσταση  χλοοτάπητα

γηπέδου Καρδίας (συνεχ) (α/α 74)

15) την  από  2-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας για δέσµευση ποσού 6.770,42€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7413.036

προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για την µελέτη εκπόνησης τοπογραφικών
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εργασιών  για  τις  ανάγκες  του  ∆ήµου  (συµφωνία  Πλαίσιο)  (µελ.  32/2015)

(συνεχ) (α/α 75)

16) την  από  3-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας για δέσµευση ποσού 35.745,53€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7323.005

προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για την ανακατασκευή οδού Ρήγα Φεραίου

Ταγαράδων – 2ος λογαριασµός (συνεχ.) (α/α 77)

Ύστερα  από  τα  παραπάνω  πρότεινε  την  δέσµευση  των  ανωτέρω  πιστώσεων

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 και της  αριθ. 2/100018/0026/30-12-

2016  εγκυκλίου  του  Υπουργείου  Οικονοµικών  και  κάλεσε  την  Οικονοµική

επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

          

   Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου

της  και  τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.3852/2010, του  Π.∆.  80/2016 και  της  αρ.

2/100018/0026/30-12-2016 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονοµικών

          

          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      µε πλειοψηφία

  

1) ∆εσµεύει πίστωση συνολικού ποσού 31.124,25€ προϋπολογισµού οικ. Έτους

2017 για τη συντήρηση και επισκευή φωτ. Μηχ. Φαξ και εκτυπωτών (συνεχ.

Μελ. 16/2016 ∆ΠΠλ) (α/α 4) και συγκεκριµένα :

� ποσού  21.979,25€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6264.002  για

συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων φωτοαντιγραφικών και

φαξ

� ποσού  9.145,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6264.003  για

συντήρηση και επισκευή εκτυπωτών

2) ∆εσµεύει  πίστωση  συνολικού  ποσού  7.370,97€ προϋπολογισµού  οικ.  Έτους

2017  για  συνδροµές  σε  εφηµερίδες  και  περιοδικά  και  ηλεκτρονικά  µέσα

(συνεχ.) (α/α 17) και συγκεκριµένα :

� ποσού  2.666,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.00.6451.003  για

συνδροµή  στην  Ηλεκτρονική  Νοµική  Βάση  Πληροφοριών

«Νοµοτέλεια»

� ποσού  1.845,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.00.6451.005  για

συνδροµή  στην  Ηλεκτρονική  Βάση  Πληροφοριών

«∆ηµοτέλεια»

� ποσού 400,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6451.006 για συνδροµή

στις εφηµερίδες Μακεδονία και Θεσσαλονίκη

� ποσού 614,97€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6451.007 για συνδροµή

στην  Ηλεκτρονική  Βάση  Πληροφοριών  της  Πολεοδοµικής

Νοµοθεσίας

� ποσού  1.845,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.00.6451.008  για

συνδροµή  στην  Ηλεκτρονική  Βάση  Πληροφοριών  της

«ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΕΠΕ»

3) ∆εσµεύει  πίστωση  ποσού  1.480,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.6662.004

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για   τη   συντήρηση  προγράµµατος

διαχείρισης γραφείου ∆ηµάρχου (citizens)(συνεχ) (α/α 18)
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4) ∆εσµεύει  πίστωση  ποσού  900,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6615

προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για  εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις,

(συνεχ.) (α/α 21)

5) ∆εσµεύει  πίστωση  ποσού  5.723,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.20.6263.001

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  λοιπές  συντηρήσεις  και  επισκευές

µεταφορικών µέσων (µελ. 4/2015) (συνεχ. ΠΑΥ 369/2016)(α/α 32)

6) ∆εσµεύει  πίστωση  ποσού  συνολικού  ποσού  9.962,00€ προϋπολογισµού  οικ.

Έτους  2017 για  ασφάλιστρα  οχηµάτων  (συνεχ.  Μελ.  28/2016) (α/α  33) και

συγκεκριµένα:

� ποσού  1.127,00€ σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6253 για  ασφάλιστρα

µεταφορικών µέσων

� ποσού  1.169,00€ σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.15.6253 για  ασφάλιστρα

µεταφορικών µέσων

� ποσού  4.068,00€ σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.20.6253 για  ασφάλιστρα

µεταφορικών µέσων

� ποσού  667,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.6252  για  ασφάλιστρα

µηχανηµάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων

� ποσού  1.895,00€ σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.6253 για  ασφάλιστρα

µεταφορικών µέσων

� ποσού  1.036,00€ σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.35.6253 για  ασφάλιστρα

µεταφορικών µέσων

7) ∆εσµεύει πίστωση ποσού 53.050,00€ σε βάρος του Κ.Α.  02.00.6221.001 για

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  ταχυδροµικά  τέλη  (µελ.  26/2016  ΠΑΥ

722/2016) (συνεχ) (α/α 35)

8) ∆εσµεύει πίστωση συνολικού ποσού 133.100,00€ προϋπολογισµού οικ. Έτους

2017 για  συντήρηση  και  επισκευή  οχηµάτων  (ΠΑΥ  369/2016, µελ.  3/2016,

15/2016, 12/2016) (συνεχ.) (α/α 50) και συγκεκριµένα:

� ποσού  4.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6263.001  για  λοιπές

συντηρήσεις και επισκευές µεταφορικών µέσων

� ποσού  10.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.15.6263.001  για  λοιπές

συντηρήσεις και επισκευές µεταφορικών µέσων

� ποσού  90.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.20.6263.001  για  λοιπές

συντηρήσεις και επισκευές µεταφορικών µέσων

� ποσού  29.100,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.6263.001  για  λοιπές

συντηρήσεις και επισκευές µεταφορικών µέσων

9) ∆εσµεύει  πίστωση  ποσού  11.384,35€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.6233.001

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  µίσθωση  µηχανηµάτων  έργου,

οχηµάτων και φορτηγών (συνεχ. Μελ. 57/2015) (α/α 61)

10) ∆εσµεύει  πίστωση  ποσού  14.478,34€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6266.001

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  συντήρηση  εφαρµογών  λογισµικού

Οικον. & ∆ιοικ. Υπηρεσιών (O.T.S. ) (συνεχ) (α/α 66)

11) ∆εσµεύει  πίστωση  ποσού  28.526,45€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.35.6277.004

προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για τη διαχείριση ογκωδών και αποβλήτων
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εκσκαφών,  κατασκευών  και  κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ)  (ΣΥΜΦΩΝ.  42.804€)

(συνεχ.) (α/α 71)

12) ∆εσµεύει  πίστωση  ποσού  32.310,40€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.45.6161.002

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  τις  εργασίες  ταφών-εκταφών  στα

∆ηµοτικά κοιµητήρια ∆ήµου Θέρµης (ΠΑΥ 269/2016) (συνεχ.) (α/α 72)

13) ∆εσµεύει  πίστωση  ποσού  11.273,40€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.6233.001

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  µίσθωση  µηχανηµάτων,  οχηµάτων

κ.λ.π. έργων (µελ. 14/2016) (συνεχ.) (α/α 73)

14) ∆εσµεύει  πίστωση  ποσού  4.482,13€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.15.7336.006

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  αντικατάσταση  χλοοτάπητα

γηπέδου Καρδίας (συνεχ) (α/α 74)

15) ∆εσµεύει  πίστωση  ποσού  6.770,42€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.7413.036

προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για την µελέτη εκπόνησης τοπογραφικών

εργασιών  για  τις  ανάγκες  του  ∆ήµου  (συµφωνία  Πλαίσιο)  (µελ.  32/2015)

(συνεχ) (α/α 75)

16) ∆εσµεύει  πίστωση  ποσού  35.745,53€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.7323.005

προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για την ανακατασκευή οδού Ρήγα Φεραίου

Ταγαράδων – 2ος λογαριασµός (συνεχ.) (α/α 77)

Ο  ∆.Σ.  Πράτανος  Απόστολος  ψηφίζει  λευκό  ως  προς  τη  δέσµευση  για  την

αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Καρδίας (α/α 74)

∆ιαφωνεί  ο  ∆.Σ.  Μοσχόπουλος  Μοσχόπουλος  ως  προς  τη  δέσµευση  για  την

αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Καρδίας (α/α 74) και ως προς τη δέσµευση

για τις εργασίες ταφών-εκταφών στα ∆ηµοτικά κοιµητήρια ∆ήµου Θέρµης (α/α

72)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 6/2017.

    

   Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

    Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως

εξής:                                                              

     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       Ο    ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

               Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ     

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ   ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι:

1. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  συνολικού  ποσού  31.124,25€  είναι  εντός  του

διαθέσιµου ποσοστού της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017 του ∆ήµου Θέρµης

και ΚΑΕ 02.10.6264.002 και 02.10.6264.003 πίστωσης

β)  η  συνδροµή  των  προϋποθέσεων  της  παρ.  1α του  άρθρου  4  του  Π.∆.

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 4 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 

ΚΑΕ 02.10.6264.002-20,75€

ΚΑΕ 02.10.6264.003-855,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

2. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  συνολικού  ποσού  7.370,97€  είναι  εντός  του

διαθέσιµου ποσοστού της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017 του ∆ήµου Θέρµης

και ΚΑΕ 02.00.6451.003, 02.00.6451.005, 02.00.6451.006, 02.00.6451.007,

02.00.6451.008 πίστωσης

β)  η  συνδροµή  των  προϋποθέσεων  της  παρ.  1α του  άρθρου  4  του  Π.∆.

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 17 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 

ΚΑΕ 02.00.6451.003-34,00€

ΚΑΕ 02.00.6451.005-15,00€

ΚΑΕ 02.00.6451.006-20,00€

ΚΑΕ 02.00.6451.007-185,03€

ΚΑΕ 02.00.6451.008-15,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

3. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  1.480,00€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

ποσοστού της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017 του  ∆ήµου  Θέρµης και ΚΑΕ

02.10.6266.003 πίστωσης

β)  η  συνδροµή  των  προϋποθέσεων  της  παρ.  1α του  άρθρου  4  του  Π.∆.

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 18 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 520,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

4. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  900,00€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

ποσοστού της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017 του  ∆ήµου  Θέρµης και ΚΑΕ

02.10.6615 πίστωσης

β)  η  συνδροµή  των  προϋποθέσεων  της  παρ.  1α του  άρθρου  4  του  Π.∆.

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 21 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας
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Υπόλοιπο προς ανάληψη: 6.950,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

5. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  5.723,00€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

ποσοστού της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017 του  ∆ήµου  Θέρµης και ΚΑΕ

02.20.6263.001 πίστωσης

β)  η  συνδροµή  των  προϋποθέσεων  της  παρ.  1α του  άρθρου  4  του  Π.∆.

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 32 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 174.277,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

6. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  συνολικού  ποσού  9.962,00€  είναι  εντός  του

διαθέσιµου ποσοστού της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017 του ∆ήµου Θέρµης

και  ΚΑΕ  02.10.6253,  02.15.6253,  02.20.6253,  02.30.6252,  02.30.6253,

02.35.6253 πίστωσης

β)  η  συνδροµή  των  προϋποθέσεων  της  παρ.  1α του  άρθρου  4  του  Π.∆.

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 33 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 

ΚΑΕ 02.10.6253-3.373,00€

ΚΑΕ 02.15.6253-3.831,00€

ΚΑΕ 02.20.6253-12.932,00€

ΚΑΕ 02.30.6252-5.333,03€

ΚΑΕ 02.30.6253-6.605,00€

ΚΑΕ 02.35.6253 -1.964,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

7. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  53.050,00€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

ποσοστού της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017 του  ∆ήµου  Θέρµης και ΚΑΕ

02.00.6221.001, πίστωσης

β)  η  συνδροµή  των  προϋποθέσεων  της  παρ.  1α του  άρθρου  4  του  Π.∆.

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 35 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 0,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

8. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  συνολικού  ποσού  133.100,00€  είναι  εντός  του

διαθέσιµου ποσοστού της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017 του ∆ήµου Θέρµης

και ΚΑΕ  02.10.6263.001, 02.15.6263.001, 02.20.6263.001, 02.30.6263.001

πίστωσης

β)  η  συνδροµή  των  προϋποθέσεων  της  παρ.  1α του  άρθρου  4  του  Π.∆.

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 50 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 

ΚΑΕ 02.10.6263.001-6.000,00€
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ΚΑΕ 02.15.6263.001-5.000,00€

ΚΑΕ 02.20.6263.001-84.277,00€

ΚΑΕ 02.30.6263.001 -30.900,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

9. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  11.384,35€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

ποσοστού της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017 του  ∆ήµου  Θέρµης και ΚΑΕ

02.30.6233.001, πίστωσης

β)  η  συνδροµή  των  προϋποθέσεων  της  παρ.  1α του  άρθρου  4  του  Π.∆.

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 61 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 118.615,65€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

10. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  14.478,66€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

ποσοστού της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017 του  ∆ήµου  Θέρµης και ΚΑΕ

02.10.6266.001, πίστωσης

β)  η  συνδροµή  των  προϋποθέσεων  της  παρ.  1α του  άρθρου  4  του  Π.∆.

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 66 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 15.521,66€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

11. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  28.526,45€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

ποσοστού της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017 του  ∆ήµου  Θέρµης και ΚΑΕ

02.35.6277.004 πίστωσης

β)  η  συνδροµή  των  προϋποθέσεων  της  παρ.  1α του  άρθρου  4  του  Π.∆.

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 71 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 41.473,55€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

12. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  32.310,40€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

ποσοστού της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017 του  ∆ήµου  Θέρµης και ΚΑΕ

02.45.6162.002 πίστωσης

β)  η  συνδροµή  των  προϋποθέσεων  της  παρ.  1α του  άρθρου  4  του  Π.∆.

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 72 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 32.310,40€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

13. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  11.273,40€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

ποσοστού της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017 του  ∆ήµου  Θέρµης και ΚΑΕ

02.30.6233.001 πίστωσης

β)  η  συνδροµή  των  προϋποθέσεων  της  παρ.  1α του  άρθρου  4  του  Π.∆.

80/2016.
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Καταχωρήθηκε µε α/α 73 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 107.342,25€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

14. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  4.482,13€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

ποσοστού της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017 του  ∆ήµου  Θέρµης και ΚΑΕ

02.15.7336.006 πίστωσης

β)  η  συνδροµή  των  προϋποθέσεων  της  παρ.  1α του  άρθρου  4  του  Π.∆.

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 74 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 45.517,87€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

15. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  6.770,42€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

ποσοστού της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017 του  ∆ήµου  Θέρµης και ΚΑΕ

02.30.7413.036 πίστωσης

β)  η  συνδροµή  των  προϋποθέσεων  της  παρ.  1α του  άρθρου  4  του  Π.∆.

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 75 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 5.229,58€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

16. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  35.745,53€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

ποσοστού της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017 του  ∆ήµου  Θέρµης και ΚΑΕ

02.30.7323.005 πίστωσης

β)  η  συνδροµή  των  προϋποθέσεων  της  παρ.  1α του  άρθρου  4  του  Π.∆.

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 77 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη54.254,47€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη
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