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02.35.7135.030 προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  προµήθεια

κάδων κοµποστοποίησης (συνεχ. Μελ. ∆ΠΠ 24/2016) (α/α 207)

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

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  23.560,00  σε  βάρος  του  Κ.Α.

02.70.6141.001  προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017   για  ειδική  έρευνα

κοινωνικών ζητηµάτων (συνεχ.) (α/α 211)

3. την  από  2-2-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  5.140,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.

02.30.6662.003  προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  προµήθεια

αδρανών υλικών  (συνεχ.) (α/α 214)

4. την  από  2-2-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας για δέσµευση ποσού 16.100,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.70.6481

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  έξοδα  λειτουργίας  συσσιτίων

(συµπληρωµατική) (α/α 216)

5. την  από  2-2-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  24.970,32€  σε  βάρος  του  Κ.Α.

02.30.7135.043  προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  προµήθεια

γραµµατοθυρίδων (συµπληρωµατική) (α/α 217)

6. την  από  2-2-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας για δέσµευση ποσού 4.960€ σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6699.001

προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για την προµήθεια καυσόξυλων (συνεχ.)

(α/α 218)

7. την  από  2-2-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  18.593,80€  σε  βάρος  του  Κ.Α.

02.20.6265.002 προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για την τοποθέτηση και

αποξήλωση εορταστικού φωτισµού (συνεχ.) (α/α 219)

8. την  από  2-2-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  6.448,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.

02.20.6117.008  προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  ηλεκτρολογικές

εργασίες στο ∆ήµο(συνεχ.) (α/α 220)

9. την  από  2-2-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  14.959,35€  σε  βάρος  του  Κ.Α.

02.70.7311.108  προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  τις  εσωτερικές

διαµορφώσεις για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Θέρµης

(συνεχ.) (α/α 221)

10. την  από  2-2-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  62.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.

02.20.7132.010  προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  προµήθεια

υπερκατασκευής πλυντηρίου κάδων (συνεχ.) (α/α 222)

11. την  από  2-2-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  1.108,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.

02.10.6613.008  προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  προµήθεια

εξοπλισµού για τη συστοιχία εξυπηρετητών (συνεχ.) (α/α 223)

12. την  από  2-2-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  12.775,41€  σε  βάρος  του  Κ.Α.

02.40.7413.032 προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για την τροποποίηση –

αναθεώρηση χωροταξικών δεδοµένων µέσω εντοπισµένων πολεοδοµικών

παρεµβάσεων και ρυθµίσεων λόγω των νέων κυκλοφοριακών δεδοµένων

από  την  κατασκευή  της  Ε.Ο.  16  και  της  οριοθέτησης  του  κεντρικού
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ρέµατος  στην Π.Ε.  6  (περιοχή ΕΜΟ) οικισµού Θέρµης ∆ήµου Θέρµης

(συνεχ.) (α/α 224)

13. την  από  2-2-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  15.240,84€  σε  βάρος  του  Κ.Α.

02.40.7413.035 προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για την µελέτη τοπικών

πολεοδοµικών ρυθµίσεων οικισµών ∆ήµου Θέρµης (συνεχ.) (α/α 225)

14. την  από  2-2-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  93.452,07€  σε  βάρος  του  Κ.Α.

02.35.7326.003  προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  αντιπυρική

προστασία  δασοκτήµατος  Ισενλή  Θέρµης  (χρηµ/ση  ΟΠΕΚΕΠΕ  (Κ.Α.

εσόδου: 1323.006) (συνεχ.) (α/α 226)

15. την  από  2-2-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  16.213,60€  σε  βάρος  του  Κ.Α.

02.70.7411.107  προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  τη  µελέτη  7ου

Νηπιαγωγείου Θέρµης (συνεχ.) (α/α 227)

16. την  από  2-2-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας για δέσµευση ποσού 73,54€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.7411.206

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  τη  µελέτη  εφαρµογής  αλλαγής

χρήσς δηµοτικού κτιρίου στο 1ο χλµ. Θέρµης -Τριαδίου από πλεκτήριο σε

χώρο γραφείων και υπαγωγή στο Ν. 4014/11 (µελ. 9/2012)  (συνεχ.) (α/α

228)

17. την  από  2-2-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  6.050,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.

02.15.7326.105  προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  τη  διαµόρφωση

υπαίθριου χώρου 2ου νηπιαγωγείου Πλαγιαρίου  (συνεχ.) (α/α 229)

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

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  205.184,47€  σε  βάρος  του  Κ.Α.

02.15.7336.006 προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για την αντικατάσταση

χλοοτάπητα γηπέδου Καρδίας  (συνεχ.) (α/α 230)

19. την  από  2-2-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας για δέσµευση ποσού 33,49€ σε βάρος του Κ.Α. 02.15.7411.004

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  τα  τεύχη  δηµοπράτησης  του

παιδικού σταθµού Ν.Ραιδεστού ∆ήµου Θέρµης (µελ.  23/2013)  (συνεχ.)

(α/α 231)

20. την  από  2-2-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας για δέσµευση ποσού 42,87€   σε βάρος του Κ.Α. 02.15.7411.006

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  τη  µελέτη  έργου  “Κατασκευή

παιδικού σταθµού στο ∆.∆. Ν. Ραιδεστού”(µελ. 8/2012) (συνεχ.) (α/α 232)

21. την  από  2-2-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  3.121,95€  σε  βάρος  του  Κ.Α.

02.30.7413.036 προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για τη µελέτη εκπόνησης

τοπογραφικών εργασιών για τις ανάγκες του ∆ήµου Θέρµης -Συµφωνία

Πλαίσιο  (συνεχ.) (α/α 233)

22. την  από  2-2-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας για δέσµευση ποσού 92,00€   σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7334.021

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  ανάπλαση  πεζοδροµίων  των

οδών Β.Ταβάκη και Καραολή & ∆ηµητρίου στην επέκταση Θέρµης (µελ.

97/2010) (χρηµ/ση ΕΣΠΑ Κ.Α. εσόδου : 1321.004 & Ι.Π.)  (συνεχ.) (α/α

234)
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23. την  από  2-2-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  5.370,19€  σε  βάρος  του  Κ.Α.

02.70.7413.106 προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για τη µελέτη δοµητική

παρακολούθηση σχολικού κτιρίου στο Κάτω Σχολάρι (συνεχ.) (α/α 235)

24. την  από  2-2-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  3.530,90€  σε  βάρος  του  Κ.Α.

02.70.7411.135 προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για τεύχη δηµοπράτησης

∆ηµοτικού Σχολείου Τριαδίου (συνεχ.) (α/α 236)

25. την  από  2-2-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  6.200,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.

02.00.6117.029 προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για συναρµολόγηση και

τοποθέτηση καλλιτεχνικού έργου (συνεχ.) (α/α 238)

26. την  από  2-2-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  1.380,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.

02.10.6265.001 προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για λοιπές συντηρήσεις

και επισκευές λοιπών επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού

εξοπλισµού (συνεχ.) (α/α 239)

27. την  από  2-2-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας για δέσµευση συνολικού ποσού 2.810,40€ προϋπολογισµού οικ.

Έτους 2017 για προµήθεια λοιπών εντύπων και υλικών µηχανογράφησης

και πολλαπλών εκτυπώσεων (συνεχ.) (α/α 240) και συγκεκριµένα :

-ποσού  1.855,60€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.20.6613.001  για

προµήθεια λοιπών εντύπων και  υλικών µηχανογράφησης και

πολλαπλών εκτυπώσεων

-ποσού  954,80€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.45.6613.001  για

προµήθεια λοιπών εντύπων και  υλικών µηχανογράφησης και

πολλαπλών εκτυπώσεων

28. την  από  2-2-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας για δέσµευση ποσού 750,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7135.001

προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για την προµήθεια λοιπού εξοπλισµού-

παχύµετρο επικ. (συνεχ.) (α/α 241)

29. την  από  2-2-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  2.170,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.

02.40.7133.001  προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  προµήθεια

επίπλων- σχεδιοθήκες πολεοδ. (συνεχ.) (α/α 242)

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
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1. δεσµεύει  πίστωση ποσού  3.472,00 €  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.35.7135.030

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  προµήθεια  κάδων

κοµποστοποίησης (συνεχ. Μελ. ∆ΠΠ 24/2016) (α/α 207)

2. δεσµεύει  πίστωση ποσού  23.560,00  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.70.6141.001

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017   για  ειδική  έρευνα  κοινωνικών

ζητηµάτων (συνεχ.) (α/α 211)

3. δεσµεύει  πίστωση ποσού  5.140,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.6662.003

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  προµήθεια  αδρανών  υλικών

(συνεχ.) (α/α 214)

4. δεσµεύει  πίστωση ποσού  16.100,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.70.6481

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  έξοδα  λειτουργίας  συσσιτίων

(συµπληρωµατική) (α/α 216)

5. δεσµεύει  πίστωση ποσού 24.970,32€  σε  βάρος  του Κ.Α.  02.30.7135.043

προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για την προµήθεια γραµµατοθυρίδων

(συµπληρωµατική) (α/α 217)

6. δεσµεύει  πίστωση ποσού  4.960€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.15.6699.001

προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για την προµήθεια καυσόξυλων (συνεχ.)

(α/α 218)

7. δεσµεύει  πίστωση ποσού 18.593,80€  σε  βάρος  του Κ.Α.  02.20.6265.002

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  τοποθέτηση  και  αποξήλωση

εορταστικού φωτισµού (συνεχ.) (α/α 219)

8. δεσµεύει  πίστωση ποσού  6.448,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.20.6117.008

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  ηλεκτρολογικές  εργασίες  στο

∆ήµο(συνεχ.) (α/α 220)

9. δεσµεύει  πίστωση ποσού 14.959,35€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.70.7311.108

προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για τις εσωτερικές διαµορφώσεις για τη

λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Θέρµης (συνεχ.) (α/α 221)

10. δεσµεύει  πίστωση ποσού 62.000,00€  σε  βάρος  του Κ.Α.  02.20.7132.010

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  προµήθεια  υπερκατασκευής

πλυντηρίου κάδων (συνεχ.) (α/α 222)

11. δεσµεύει  πίστωση ποσού  1.108,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6613.008

προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για την προµήθεια εξοπλισµού για τη

συστοιχία εξυπηρετητών (συνεχ.) (α/α 223)

12. δεσµεύει  πίστωση ποσού 12.775,41€  σε  βάρος  του Κ.Α.  02.40.7413.032

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  τροποποίηση  –  αναθεώρηση

χωροταξικών δεδοµένων µέσω εντοπισµένων πολεοδοµικών παρεµβάσεων

και  ρυθµίσεων  λόγω  των  νέων  κυκλοφοριακών  δεδοµένων  από  την

κατασκευή της Ε.Ο. 16 και της οριοθέτησης του κεντρικού ρέµατος στην

Π.Ε. 6 (περιοχή ΕΜΟ) οικισµού Θέρµης ∆ήµου Θέρµης (συνεχ.) (α/α 224)

13. δεσµεύει  πίστωση ποσού 15.240,84€  σε  βάρος  του Κ.Α.  02.40.7413.035

προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για την µελέτη τοπικών πολεοδοµικών

ρυθµίσεων οικισµών ∆ήµου Θέρµης (συνεχ.) (α/α 225)

14. δεσµεύει  πίστωση ποσού 93.452,07€  σε  βάρος  του Κ.Α.  02.35.7326.003

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  αντιπυρική  προστασία

δασοκτήµατος  Ισενλή  Θέρµης  (χρηµ/ση  ΟΠΕΚΕΠΕ  (Κ.Α.  εσόδου:

1323.006) (συνεχ.) (α/α 226)

15. δεσµεύει  πίστωση ποσού 16.213,60€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.70.7411.107

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  τη  µελέτη  7ου  Νηπιαγωγείου

Θέρµης (συνεχ.) (α/α 227)
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16. δεσµεύει  πίστωση ποσού  73,54€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.7411.206

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  τη  µελέτη  εφαρµογής  αλλαγής

χρήσς δηµοτικού κτιρίου στο 1ο χλµ. Θέρµης -Τριαδίου από πλεκτήριο σε

χώρο γραφείων και υπαγωγή στο Ν. 4014/11 (µελ. 9/2012)  (συνεχ.) (α/α

228)

17. δεσµεύει  πίστωση ποσού  6.050,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.15.7326.105

προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για τη διαµόρφωση υπαίθριου χώρου

2ου νηπιαγωγείου Πλαγιαρίου  (συνεχ.) (α/α 229)

18. δεσµεύει πίστωση ποσού 205.184,47€ σε βάρος του Κ.Α. 02.15.7336.006

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  αντικατάσταση  χλοοτάπητα

γηπέδου Καρδίας  (συνεχ.) (α/α 230)

19. δεσµεύει  πίστωση ποσού  33,49€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.15.7411.004

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  τα  τεύχη  δηµοπράτησης  του

παιδικού σταθµού Ν.Ραιδεστού ∆ήµου Θέρµης (µελ.  23/2013)  (συνεχ.)

(α/α 231)

20. δεσµεύει  πίστωση ποσού  42,87€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.15.7411.006

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  τη  µελέτη  έργου  “Κατασκευή

παιδικού σταθµού στο ∆.∆. Ν. Ραιδεστού”(µελ. 8/2012) (συνεχ.) (α/α 232)

21. δεσµεύει  πίστωση ποσού  3.121,95€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.7413.036

προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για τη µελέτη εκπόνησης τοπογραφικών

εργασιών για τις ανάγκες του ∆ήµου Θέρµης -Συµφωνία Πλαίσιο  (συνεχ.)

(α/α 233)

22. δεσµεύει  πίστωση ποσού  92,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.7334.021

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  ανάπλαση  πεζοδροµίων  των

οδών Β.Ταβάκη και Καραολή & ∆ηµητρίου στην επέκταση Θέρµης (µελ.

97/2010) (χρηµ/ση ΕΣΠΑ Κ.Α. εσόδου : 1321.004 & Ι.Π.)  (συνεχ.) (α/α

234)

23. δεσµεύει  πίστωση ποσού  5.370,19€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.70.7413.106

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  τη  µελέτη  δοµητική

παρακολούθηση σχολικού κτιρίου στο Κάτω Σχολάρι (συνεχ.) (α/α 235)

24. δεσµεύει  πίστωση ποσού  3.530,90€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.70.7411.135

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  τεύχη  δηµοπράτησης  ∆ηµοτικού

Σχολείου Τριαδίου (συνεχ.) (α/α 236)

25. δεσµεύει  πίστωση ποσού  6.200,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.00.6117.029

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  συναρµολόγηση  και  τοποθέτηση

καλλιτεχνικού έργου (συνεχ.) (α/α 238)

26. δεσµεύει  πίστωση ποσού  1.380,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6265.001

προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για λοιπές συντηρήσεις και επισκευές

λοιπών επίπλων και  λοιπού εξοπλισµού σκευών και  λοιπού εξοπλισµού

(συνεχ.) (α/α 239)

27. δεσµεύει πίστωση συνολικού ποσού 2.810,40€ προϋπολογισµού οικ. Έτους

2017  για  προµήθεια  λοιπών  εντύπων  και  υλικών  µηχανογράφησης  και

πολλαπλών εκτυπώσεων (συνεχ.) (α/α 240) και συγκεκριµένα :

-ποσού  1.855,60€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.20.6613.001  για

προµήθεια λοιπών εντύπων και  υλικών µηχανογράφησης και

πολλαπλών εκτυπώσεων

-ποσού  954,80€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.45.6613.001  για

προµήθεια λοιπών εντύπων και  υλικών µηχανογράφησης και

πολλαπλών εκτυπώσεων
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28. δεσµεύει  πίστωση ποσού  750,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.7135.001

προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για την προµήθεια λοιπού εξοπλισµού-

παχύµετρο επικ. (συνεχ.) (α/α 241)

29. δεσµεύει  πίστωση ποσού  2.170,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.40.7133.001

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  προµήθεια  επίπλων-

σχεδιοθήκες πολεοδ. (συνεχ.) (α/α 242)

∆ιαφώνησαν οι ∆.Σ. Πράτανος Απόστολος, Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος και

Αγοραστούδη Ευγενία (αναπληρωµατικό µέλος) ως προς την αντικατάσταση

χλοοτάπητα  Καρδίας  (α/α  230)  και  τη  συναρµολόγηση  και  τοποθέτηση

καλλιτεχνικού έργου (α/α 238)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 94/2017.

    

   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  3.472,00  €  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.35.71352.030 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 207 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 0,00€, 

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

2. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  23.560,00€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.70.6141.001  πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 211 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 0,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη
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3. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  5.140,00€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.30.6662.003 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 214 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: -0,00€ 

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

4. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  16.100,00€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.70.6481 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 216 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 62.900,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

5. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  24.970,32€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.30.7135.043 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 217 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  4.960,00€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.15.6699.001 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 218 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  18.593,80€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.20.6265.002 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 219 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 0,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη
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8. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  6.448,00€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.20.6117.008 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 220 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 0,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

9. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  14.959,35 είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.70.7311.108 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 221 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  62.000,00€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.20.7132.010 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 222 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  1.108,00€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.10.6613.008 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 223 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  12.775,41€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.40.7413.032 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 224 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 0,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη
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13. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  15.240,84€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.40.7413.035 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 225 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 7.000,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

14. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  93.452,07€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.35.7326.003 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 226 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 0,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

15. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  16.213,60€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.70.7411.107 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 227 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 10.000,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

16. α) η ανωτέρω δαπάνη ποσού 73,54€ είναι εντός του διαθέσιµου ποσοστού

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

02.10.7411.206 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 228 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 9.046,66€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

17. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  6.050,00€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.15.7326.105 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 229 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 500,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη
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18. α)  η  ανωτέρω δαπάνη  ποσού  205.184,47€  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 230 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 0,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

19. α) η ανωτέρω δαπάνη ποσού 33,49€ είναι εντός του διαθέσιµου ποσοστού

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

02.15.7411.004 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 231 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 4.117,77€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

20. α) η ανωτέρω δαπάνη ποσού 42,87€ είναι εντός του διαθέσιµου ποσοστού

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

02.15.7411.006 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 232 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 5.273,27€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

21. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  3.121,95€  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 233 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 5.229,58€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

22. α) η ανωτέρω δαπάνη ποσού 92,00€ είναι εντός του διαθέσιµου ποσοστού

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

02.30.7334.021 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 234 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 0,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

ΑΔΑ: ΩΖΥΑΩΡΣ-ΟΡΨ
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23. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  5.370,19€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.70.7413.106 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 235 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 0,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

24. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  3.530,90€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.70.7411.135 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 236 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 0,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

25. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  6.200,00€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.00.6117.029 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 238 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 0,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

26. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  1.380,00€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.10.6265.001 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 239 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 7,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

27. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  συνολικού  ποσού  2.810,40€  είναι  εντός  του

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

και ΚΑΕ 02.20.6613.001 και 02.45.6613.001 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 240 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 

ΚΑΕ 02.20.6613.001 – 0,00€

ΚΑΕ  02.45.6613.001– 0,00€
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H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

28. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  συνολικού  ποσού  750,00€  είναι  εντός  του

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

και ΚΑΕ 02.30.7135.001  πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 241 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη:  – 2.250,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

29. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  συνολικού  ποσού  2.170,00€  είναι  εντός  του

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

και ΚΑΕ 02.40.7133.001  πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 242 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη:  – 0,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

ΑΔΑ: ΩΖΥΑΩΡΣ-ΟΡΨ
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