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1. την  από  11-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  2.973,83  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.

02.30.6662.002  προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  προµήθεια

ψυχρού ασφαλτοµίγµατος (µελ. 46/2015) (συνεχ) (α/α 112)

2. την  από  18-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας για δέσµευση ποσού 836,33€ σε βάρος του Κ.Α. 02.40.7413.004

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  αναµόρφωση  µελέτης

χωροταξικής  αναδιάρθρωσης της οργάνωσης  µεταφορικού δικτύου και

τροποποίησης  πολεοδοµικού  σχεδίου  επί  της  εθνικής  οδού  16  (συνεχ.

τελικός) (α/α 137)

3. την  από  23-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  2.922,70€  σε  βάρος  του  Κ.Α.

02.35.6699.003  προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  προµήθεια

πασσάλων δέντρων (µελ. 2/2016) (συνεχ.) (α/α 169)

4. την  από  26-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  10.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.

02.70.7411.143 προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για την επικαιροποίηση

µελέτης του ∆ηµοτικού σχολείου Πλαγιαρίου στο 547 αγρ. (συνεχ.) (α/α

178)

5. την  από  26-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  5.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.

02.70.7326.301  προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  τη  διαµόρφωση

περιβάλλοντα χώρου φυλακίου εθελοντών πολιτικής προστασίας (συνεχ.)

(α/α 179)

6. την  από  26-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  18.020,81€  σε  βάρος  του  Κ.Α.

02.15.7411.201 προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για τη µελέτη ανέγερσης

κέντρου  διοικητικής  και  κοινωνικής  υποστήριξης  στο  Τ∆  Καρδίας

(συνεχ.) (α/α 180)

7. την  από  26-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  40.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.

02.25.7412.002 προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για τη µελέτη ύδρευσης

περιοχής επέκτασης ∆.∆. Θέρµης (συνεχ.) (α/α 181)

8. την  από  26-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  2.600,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.

02.25.7413.003  προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  τη  µελέτη

«Περιβαλλοντική  αξιολόγηση  για  συµπληρωµατικά  έργα  ύδρευσης  –

επέκταση  του  υφιστάµενου  δικτύου  ύδρευσης  στην  περ.  επέκτασης

Τριαδίου»(µελ. 33/2010)(συνεχ.) (α/α 182)

9. την  από  26-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  1.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.

02.10.7411.204 προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για τη µελέτη ανέγερσης

κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στο ΟΤ 12 οικ. 88 Τ∆ Καρδίας (συνεχ.) (α/α

183)

10. την  από  26-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  54.254,47€  σε  βάρος  του  Κ.Α.

02.30.7323.005 προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για την ανακατασκευή

οδού Ρήγα Φεραίου Ταγαράδων (συνεχ.) (α/α 184)

11. την  από  26-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  18.864,68€  σε  βάρος  του  Κ.Α.
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02.30.7413.014  προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  τη  µελέτη

«∆ιευθέτηση  ρέµατος  ∆.∆.  Ν.Ραιδεστού ∆ήµου  Θέρµης»  (µελ.  96/2006)

(συνεχ.) (α/α 185)

12. την  από  26-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  2.850,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.

02.30.7413.025  προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  τη  µελέτη

τοπογραφικού ελέγχου ιδιοκτησίας τµήµατος  ακινήτου ∆.Κ.  Βασιλικών

∆ήµου Θέρµης (συνεχ.) (α/α 186)

13. την  από  26-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  15.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.

02.30.7413.029  προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  προεκτίµηση

αµοιβής  «Αποτυπώσεων  µελέτης  στατικής  επάρκειας,  η/µ  µελετών  &

Υπαγωγής στον Ν. 4178/13 των αυθαιρέτων κτιµάστων του υπ’αριθµ. 464

αγροτ. Ν.Ρυσίου & του υπ’αριθµ. 1778 αγροτ. Τριαδίου ∆ήµου Θέρµης,

ιδιοκτησίας ∆ήµου Θέρµης (συνεχ.) (α/α 187)

14. την  από  26-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  1.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.

02.45.7411.201 προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για τη µελέτη πλήρους

αξιοποίησης  οικοπέδου  και  ανέγερση  κτίσµατος  οστεοφυλακίου

υφιστάµενων κοιµητηρίων Τ∆ Πλαγιαρίου (Α.Μ. 62/2010) (συνεχ.)  (α/α

188)

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      οµόφωνα

  

1. ∆εσµεύει  πίστωση ποσού 2.973,83  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.6662.002

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  προµήθεια  ψυχρού

ασφαλτοµίγµατος (µελ. 46/2015) (συνεχ) (α/α 112)

2. ∆εσµεύει  πίστωση  ποσού  836,33€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.40.7413.004

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  αναµόρφωση  µελέτης

χωροταξικής  αναδιάρθρωσης της οργάνωσης  µεταφορικού δικτύου και

τροποποίησης  πολεοδοµικού  σχεδίου  επί  της  εθνικής  οδού  16  (συνεχ.

τελικός) (α/α 137)

3. ∆εσµεύει  πίστωση  ποσού  2.922,70€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.35.6699.003

προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για την προµήθεια πασσάλων δέντρων

(µελ. 2/2016) (συνεχ.) (α/α 169)
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4. ∆εσµεύει  πίστωση ποσού 10.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.70.7411.143

προϋπολογισµού οικ.  Έτους  2017 για  την  επικαιροποίηση  µελέτης  του

∆ηµοτικού σχολείου Πλαγιαρίου στο 547 αγρ. (συνεχ.) (α/α 178)

5. ∆εσµεύει  πίστωση  ποσού  5.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.70.7326.301

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  τη  διαµόρφωση  περιβάλλοντα

χώρου φυλακίου εθελοντών πολιτικής προστασίας (συνεχ.) (α/α 179)

6. ∆εσµεύει  πίστωση ποσού 18.020,81€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.15.7411.201

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  τη  µελέτη  ανέγερσης  κέντρου

διοικητικής και κοινωνικής υποστήριξης στο Τ∆ Καρδίας (συνεχ.)  (α/α

180)

7. ∆εσµεύει  πίστωση ποσού 40.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.25.7412.002

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  τη  µελέτη  ύδρευσης  περιοχής

επέκτασης ∆.∆. Θέρµης (συνεχ.) (α/α 181)

8. ∆εσµεύει  πίστωση  ποσού  2.600,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.25.7413.003

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  τη  µελέτη  «Περιβαλλοντική

αξιολόγηση  για  συµπληρωµατικά  έργα  ύδρευσης  –  επέκταση  του

υφιστάµενου  δικτύου  ύδρευσης  στην  περ.  επέκτασης  Τριαδίου»(µελ.

33/2010)(συνεχ.) (α/α 182)

9. ∆εσµεύει  πίστωση  ποσού  1.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.7411.204

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  τη  µελέτη  ανέγερσης  κτιρίου

πολλαπλών χρήσεων στο ΟΤ 12 οικ. 88 Τ∆ Καρδίας (συνεχ.) (α/α 183)

10. ∆εσµεύει  πίστωση ποσού 54.254,47€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.7323.005

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  ανακατασκευή  οδού  Ρήγα

Φεραίου Ταγαράδων (συνεχ.) (α/α 184)

11. ∆εσµεύει  πίστωση ποσού 18.864,68€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.7413.014

προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για τη µελέτη «∆ιευθέτηση ρέµατος ∆.∆.

Ν.Ραιδεστού ∆ήµου Θέρµης» (µελ. 96/2006) (συνεχ.) (α/α 185)

12. ∆εσµεύει  πίστωση  ποσού  2.850,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.7413.025

προϋπολογισµού οικ.  Έτους 2017 για τη µελέτη τοπογραφικού ελέγχου

ιδιοκτησίας τµήµατος ακινήτου ∆.Κ. Βασιλικών ∆ήµου Θέρµης (συνεχ.)

(α/α 186)

13. ∆εσµεύει  πίστωση ποσού 15.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.7413.029

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  προεκτίµηση  αµοιβής

«Αποτυπώσεων µελέτης στατικής επάρκειας, η/µ µελετών & Υπαγωγής

στον  Ν.  4178/13 των αυθαιρέτων κτιµάστων του υπ’αριθµ.  464 αγροτ.

Ν.Ρυσίου  &  του  υπ’αριθµ.  1778  αγροτ.  Τριαδίου  ∆ήµου  Θέρµης,

ιδιοκτησίας ∆ήµου Θέρµης (συνεχ.) (α/α 187)

14. ∆εσµεύει  πίστωση  ποσού  1.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.45.7411.201

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  τη  µελέτη  πλήρους  αξιοποίησης
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οικοπέδου  και  ανέγερση  κτίσµατος  οστεοφυλακίου  υφιστάµενων

κοιµητηρίων Τ∆ Πλαγιαρίου (Α.Μ. 62/2010) (συνεχ.) (α/α 188)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 79/2017.

    

   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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι:

1. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  2.973,83  €  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.30.6662.002 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 112 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 12.126,17€, 

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

2. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  836,33€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.40.7413.004  πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 137 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 163,33€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

3. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  2.922,70€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.35.6699.003 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 169 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: -0,00€ 

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη
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4. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  10.000,00€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.70.7411.143 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 178 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 0,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

5. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  5.000,00€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.70.7326.301 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 179 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 0,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

6. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  18.020,81€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.15.7411.201 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 180 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 0,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

7. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  40.000,00€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.25.7412.002 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 181 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  ποσού  2.600,00€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.25.7413.003 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 182 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 0,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

ΑΔΑ: 62ΤΛΩΡΣ-8ΚΞ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

9. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  1.000,00€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.10.7411.204 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 183 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 0,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

10. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  54.254,47€  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 184 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 0,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

11. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  18.864,68€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.30.7413.014 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 185 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 0,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

12. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  2.850,00€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.30.7413.025 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 186 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 0,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

13. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  15.000,00€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.30.7413.029 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 187 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 0,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

ΑΔΑ: 62ΤΛΩΡΣ-8ΚΞ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

14. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  1.000,00€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.45.7411.201 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 188 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 0,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

ΑΔΑ: 62ΤΛΩΡΣ-8ΚΞ
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