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� ποσού 38.812,80€ σε βάρος  του Κ.Α.  02.10.6041 για  τακτικές  αποδοχές

(περιλαµβάνονται  βασικός  µισθός,  δώρα  εορτών,  γενικά  και  ειδικά

τακτικά επιδόµατα)

� ποσού  192.431,63€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6051  για  εργοδοτικές

εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου

� ποσού  109.599,41€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6052  για  εργοδοτικές

εισφορές προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου

� ποσού 14.857,44€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6054 για εργοδοτικές εισφορές

έκτακτου προσωπικού

2. την από 02-01-2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής Υπηρεσίας για

δέσµευση πίστωσης συνολικού ποσού 1.085.369,36€ προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017

για  τις  αποδοχές  και  εργοδοτικές  εισφορές  Τεχνικών  Υπηρεσιών  (α/α  5)  και

συγκεκριµένα:

� ποσού 632.836,21€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6011 για τακτικές αποδοχές

(περιλαµβάνονται  βασικός  µισθός,  δώρα  εορτών,  γενικά  και  ειδικά

τακτικά επιδόµατα

� ποσού 236.376,44€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6021 για τακτικές αποδοχές

(περιλαµβάνονται  βασικός  µισθός,  δώρα  εορτών,  γενικά  και  ειδικά

τακτικά επιδόµατα

� ποσού  110.216,84€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.6051  για  εργοδοτικές

εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου

� ποσού 62.739,87€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6052 για εργοδοτικές εισφορές

προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου

� ποσού  43.200,00  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.6117.001  για  αµοιβές

συµβασιούχων έργου του άρθρου 6 του Ν. 2527/97

3. την από 02-01-2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής Υπηρεσίας για

δέσµευση πίστωσης συνολικού ποσού 2.012.310,43€ προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017

για  τις  αποδοχές  και  εργοδοτικές  εισφορές  Υπηρεσίας  Καθαριότητας  (α/α  3)  και

συγκεκριµένα:

� ποσού 462.745,05€ σε βάρος του Κ.Α. 02.20.6011 για τακτικές αποδοχές

(περιλαµβάνονται  βασικός  µισθός,  δώρα  εορτών,  γενικά  και  ειδικά

τακτικά επιδόµατα)

� ποσού 524.978,06€ σε βάρος του Κ.Α. 02.20.6021 για τακτικές αποδοχές

(περιλαµβάνονται  βασικός  µισθός,  δώρα  εορτών,  γενικά  και  ειδικά

τακτικά επιδόµατα)

� ποσού  606.740,16€  σε  βάρος  του  02.20.6041  για  τακτικές  αποδοχές

(περιλαµβάνονται  βασικός  µισθός,  δώρα  εορτών,  γενικά  και  ειδικά

τακτικά επιδόµατα)

� ποσού 87.269,77€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6051 για εργοδοτικές εισφορές

προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου

� ποσού  150.604,77€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.20.6052  για  εργοδοτικές

εισφορές προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου

� ποσού  179.972,62€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.20.6054  για  εργοδοτικές

εισφορές έκτακτου προσωπικού

4. την από 02-01-2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής Υπηρεσίας για

δέσµευση  πίστωσης  συνολικού  ποσού  425.470,62€ προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017

για  τις  αποδοχές  και  εργοδοτικές  εισφορές  Υπηρεσίας  Πρασίνου  (α/α  8)  και

συγκεκριµένα:

� ποσού  71.585,28€ σε  βάρος  του Κ.Α.  02.35.6011 για  τακτικές  αποδοχές

(περιλαµβάνονται  βασικός  µισθός,  δώρα  εορτών,  γενικά  και  ειδικά

τακτικά επιδόµατα)
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� ποσού 273.089,61€ σε βάρος του Κ.Α. 02.35.6021 για τακτικές αποδοχές

(περιλαµβάνονται  βασικός  µισθός,  δώρα  εορτών,  γενικά  και  ειδικά

τακτικά επιδόµατα)

� ποσού 9.573,24€ σε βάρος του Κ.Α. 02.35.6051 για εργοδοτικές εισφορές

προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου

� ποσού 71.222,49€ σε βάρος του Κ.Α. 02.35.6052 για εργοδοτικές εισφορές

προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου

5. την από 02-01-2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής Υπηρεσίας για

δέσµευση  πίστωσης  συνολικού  ποσού  444.398,45€ προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017

για  τις  αποδοχές  και  εργοδοτικές  εισφορές  Υπηρεσίας  Πολεοδοµίας  (α/α  9)  και

συγκεκριµένα:

� ποσού 294.511,78€ σε βάρος του Κ.Α. 02.40.6011 για τακτικές αποδοχές

(περιλαµβάνονται  βασικός  µισθός,  δώρα  εορτών,  γενικά  και  ειδικά

τακτικά επιδόµατα)

� ποσού 72.777,12€ σε βάρος  του Κ.Α.  02.40.6021 για  τακτικές  αποδοχές

(περιλαµβάνονται  βασικός  µισθός,  δώρα  εορτών,  γενικά  και  ειδικά

τακτικά επιδόµατα)

� ποσού 53.018,91€ σε βάρος του Κ.Α. 02.40.6051 για εργοδοτικές εισφορές

προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου

� ποσού 24.090,64€ σε βάρος του Κ.Α. 02.40.6052 για εργοδοτικές εισφορές

προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου

6. την από 02-01-2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής Υπηρεσίας για

δέσµευση πίστωσης συνολικού ποσού 20.928,60€ προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για

τις  αποδοχές  και  εργοδοτικές  εισφορές  Υπηρεσίας  Νεκροταφείων  (α/α  10)  και

συγκεκριµένα:

� ποσού  16.308,50€ σε  βάρος  του Κ.Α.  02.45.6011 για  τακτικές  αποδοχές

(περιλαµβάνονται  βασικός  µισθός,  δώρα  εορτών,  γενικά  και  ειδικά

τακτικά επιδόµατα)

� ποσού 4.620,10€ σε βάρος του Κ.Α. 02.45.6052 για εργοδοτικές εισφορές

προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου

7. την από 02-01-2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής Υπηρεσίας για

δέσµευση  πίστωσης  συνολικού  ποσού  113.311,97€ προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017

για  τις  αποδοχές  υπαλλήλων  ειδικών  θέσεων-εργοδοτικές  εισφορές  δήµων  και

κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης (α/α 16) και συγκεκριµένα:

� ποσού 61.578,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6031.001 για αποδοχές ειδικών

συµβούλων

� ποσού  28.645,97€ σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.00.6031.002 αποδοχές  Γενικού

Γραµµατέα 

� ποσού  15.600,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.00.6053.001  για  εργοδοτικές

εισφορές ειδικών συµβούλων

� ποσού  7.488,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.00.6053.002  για  εργοδοτικές

εισφορές αποδοχών Γενικού Γραµµατέα

8. την από 02-01-2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής Υπηρεσίας για

δέσµευση πίστωσης συνολικού ποσού 78.016,60€ προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για

τις  αποδοχές  και  εργοδοτικές  εισφορές  Υπηρεσίας  Πολιτισµού  (α/α  60)  και

συγκεκριµένα:

� ποσού  66.033,93€ σε  βάρος  του Κ.Α.  02.15.6011 για  τακτικές  αποδοχές

(περιλαµβάνονται  βασικός  µισθός,  δώρα  εορτών,  γενικά  και  ειδικά

τακτικά επιδόµατα)

� ποσού 11.982,67€ σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6052 για εργοδοτικές εισφορές

προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου
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Ύστερα από τα  παραπάνω  πρότεινε  την δέσµευση της  ανωτέρω  πίστωσης σύµφωνα  µε  τις

διατάξεις του Π.∆. 80/2016 και της αρ. 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  συνολικού  ποσού  1.948.696,13€ προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017

για  τις  αποδοχές  και  εργοδοτικές  εισφορές  ∆ιοικητικών  Υπηρεσιών  (α/α  1)  και

συγκεκριµένα:

� ποσού 1.156.861,04€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6011 για τακτικές αποδοχές

(περιλαµβάνονται  βασικός  µισθός,  δώρα  εορτών,  γενικά  και  ειδικά

τακτικά επιδόµατα)

� ποσού 5.050,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6012.002 για αµοιβή ληξιάρχου-

πρακτικογράφου

� ποσού  429.083,81€  σε  βάρος  του  02.10.6021  για  τακτικές  αποδοχές

(περιλαµβάνονται  βασικός  µισθός,  δώρα  εορτών,  γενικά  και  ειδικά

τακτικά επιδόµατα)

� ποσού 2.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6022.002 για αµοιβή ληξιάρχου-

πρακτικογράφου

� ποσού 38.812,80€ σε βάρος  του Κ.Α.  02.10.6041 για  τακτικές  αποδοχές

(περιλαµβάνονται  βασικός  µισθός,  δώρα  εορτών,  γενικά  και  ειδικά

τακτικά επιδόµατα)

� ποσού  192.431,63€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6051  για  εργοδοτικές

εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου

� ποσού  109.599,41€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6052  για  εργοδοτικές

εισφορές προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου

� ποσού 14.857,44€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6054 για εργοδοτικές εισφορές

έκτακτου προσωπικού

2. ∆εσµεύει  πίστωση  συνολικού  ποσού  1.085.369,36€ προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017

για  τις  αποδοχές  και  εργοδοτικές  εισφορές  Τεχνικών  Υπηρεσιών  (α/α  5)  και

συγκεκριµένα:

� ποσού 632.836,21€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6011 για τακτικές αποδοχές

(περιλαµβάνονται  βασικός  µισθός,  δώρα  εορτών,  γενικά  και  ειδικά

τακτικά επιδόµατα

� ποσού 236.376,44€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6021 για τακτικές αποδοχές

(περιλαµβάνονται  βασικός  µισθός,  δώρα  εορτών,  γενικά  και  ειδικά

τακτικά επιδόµατα

� ποσού  110.216,84€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.6051  για  εργοδοτικές

εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου

� ποσού 62.739,87€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6052 για εργοδοτικές εισφορές

προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου

� ποσού  43.200,00  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.6117.001  για  αµοιβές

συµβασιούχων έργου του άρθρου 6 του Ν. 2527/97

ΑΔΑ: 7ΧΖΣΩΡΣ-ΥΛΗ



3. ∆εσµεύει  πίστωση  συνολικού  ποσού  2.012.310,43€ προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017

για  τις  αποδοχές  και  εργοδοτικές  εισφορές  Υπηρεσίας  Καθαριότητας  (α/α  3)  και

συγκεκριµένα:

� ποσού 462.745,05€ σε βάρος του Κ.Α. 02.20.6011 για τακτικές αποδοχές

(περιλαµβάνονται  βασικός  µισθός,  δώρα  εορτών,  γενικά  και  ειδικά

τακτικά επιδόµατα)

� ποσού 524.978,06€ σε βάρος του Κ.Α. 02.20.6021 για τακτικές αποδοχές

(περιλαµβάνονται  βασικός  µισθός,  δώρα  εορτών,  γενικά  και  ειδικά

τακτικά επιδόµατα)

� ποσού  606.740,16€  σε  βάρος  του  02.20.6041  για  τακτικές  αποδοχές

(περιλαµβάνονται  βασικός  µισθός,  δώρα  εορτών,  γενικά  και  ειδικά

τακτικά επιδόµατα)

� ποσού 87.269,77€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6051 για εργοδοτικές εισφορές

προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου

� ποσού  150.604,77€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.20.6052  για  εργοδοτικές

εισφορές προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου

� ποσού  179.972,62€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.20.6054  για  εργοδοτικές

εισφορές έκτακτου προσωπικού

4. ∆εσµεύει πίστωση συνολικού ποσού 425.470,62€ προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για

τις  αποδοχές  και  εργοδοτικές  εισφορές  Υπηρεσίας  Πρασίνου  (α/α  8)  και

συγκεκριµένα:

� ποσού  71.585,28€ σε  βάρος  του Κ.Α.  02.35.6011 για  τακτικές  αποδοχές

(περιλαµβάνονται  βασικός  µισθός,  δώρα  εορτών,  γενικά  και  ειδικά

τακτικά επιδόµατα)

� ποσού 273.089,61€ σε βάρος του Κ.Α. 02.35.6021 για τακτικές αποδοχές

(περιλαµβάνονται  βασικός  µισθός,  δώρα  εορτών,  γενικά  και  ειδικά

τακτικά επιδόµατα)

� ποσού 9.573,24€ σε βάρος του Κ.Α. 02.35.6051 για εργοδοτικές εισφορές

προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου

� ποσού 71.222,49€ σε βάρος του Κ.Α. 02.35.6052 για εργοδοτικές εισφορές

προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου

5. ∆εσµεύει πίστωση συνολικού ποσού 444.398,45€ προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για

τις  αποδοχές  και  εργοδοτικές  εισφορές  Υπηρεσίας  Πολεοδοµίας  (α/α  9)  και

συγκεκριµένα:

� ποσού 294.511,78€ σε βάρος του Κ.Α. 02.40.6011 για τακτικές αποδοχές

(περιλαµβάνονται  βασικός  µισθός,  δώρα  εορτών,  γενικά  και  ειδικά

τακτικά επιδόµατα)

� ποσού 72.777,12€ σε βάρος  του Κ.Α.  02.40.6021 για  τακτικές  αποδοχές

(περιλαµβάνονται  βασικός  µισθός,  δώρα  εορτών,  γενικά  και  ειδικά

τακτικά επιδόµατα)

� ποσού 53.018,91€ σε βάρος του Κ.Α. 02.40.6051 για εργοδοτικές εισφορές

προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου

� ποσού 24.090,64€ σε βάρος του Κ.Α. 02.40.6052 για εργοδοτικές εισφορές

προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου
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6. ∆εσµεύει πίστωση συνολικού ποσού 20.928,60€ προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για

τις  αποδοχές  και  εργοδοτικές  εισφορές  Υπηρεσίας  Νεκροταφείων  (α/α  10)  και

συγκεκριµένα:

� ποσού  16.308,50€ σε  βάρος  του Κ.Α.  02.45.6011 για  τακτικές  αποδοχές

(περιλαµβάνονται  βασικός  µισθός,  δώρα  εορτών,  γενικά  και  ειδικά

τακτικά επιδόµατα)

� ποσού 4.620,10€ σε βάρος του Κ.Α. 02.45.6052 για εργοδοτικές εισφορές

προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου

7. ∆εσµεύει πίστωση συνολικού ποσού 113.311,97€ προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για

τις αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων-εργοδοτικές εισφορές δήµων και κοινοτήτων

κοινωνικής ασφάλισης (α/α 16) και συγκεκριµένα:

� ποσού 61.578,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6031.001 για αποδοχές ειδικών

συµβούλων

� ποσού  28.645,97€ σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.00.6031.002 αποδοχές  Γενικού

Γραµµατέα 

� ποσού  15.600,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.00.6053.001  για  εργοδοτικές

εισφορές ειδικών συµβούλων

� ποσού  7.488,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.00.6053.002  για  εργοδοτικές

εισφορές αποδοχών Γενικού Γραµµατέα

8. ∆εσµεύει πίστωση συνολικού ποσού 78.016,60€ προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για

τις  αποδοχές  και  εργοδοτικές  εισφορές  Υπηρεσίας  Πολιτισµού  (α/α  60)  και

συγκεκριµένα:

� ποσού  66.033,93€ σε  βάρος  του Κ.Α.  02.15.6011 για  τακτικές  αποδοχές

(περιλαµβάνονται  βασικός  µισθός,  δώρα  εορτών,  γενικά  και  ειδικά

τακτικά επιδόµατα)

� ποσού 11.982,67€ σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6052 για εργοδοτικές εισφορές

προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου

    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 12/2017.

    

   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 ποσού 1.948.696,13€ είναι εντός του διαθέσιµου ποσοστού της
υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017 του ∆ήµου Θέρµης και ΚΑΕ  02.10.6011, 02.10.6012.002,

02.10.6021, 02.10.6022.002, 02.10.6041, 02.10.6051, 02.10.6052, 02.10.6054  πίστωσης
β) η συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016.
Καταχωρήθηκε µε α/α 1 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 1.085.369,36€ είναι εντός του διαθέσιµου ποσοστού της
υπό  πρ/µό  οικ.  Έτους  2017  του  ∆ήµου  Θέρµης  και  ΚΑΕ  02.30.6011,  02.30.6021,

02.30.6051, 02.30.6052, 02.30.6117.001 πίστωσης
β) η συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016.
Καταχωρήθηκε µε α/α 5 στο βιβλίο 
Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας
Υπόλοιπο προς ανάληψη: 0,00€
H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
Μαϊδου Ελένη

3. α) η ανωτέρω δαπάνη ποσού 2.012.310,43€ είναι εντός του διαθέσιµου ποσοστού της
υπό  πρ/µό  οικ.  Έτους  2017  του  ∆ήµου  Θέρµης  και  ΚΑΕ  02.20.6011,  02.20.6021,

02.20.6041, 02.20.6051, 02.20.6052, 02.20.6054 πίστωσης
β) η συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016.
Καταχωρήθηκε µε α/α 3 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 425.470,62€ είναι εντός του διαθέσιµου ποσοστού της υπό
πρ/µό οικ. Έτους 2017 του ∆ήµου Θέρµης και ΚΑΕ 02.35.6011, 02.35.6021, 02.35.6051,
02.35.6052 πίστωσης
β) η συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016.
Καταχωρήθηκε µε α/α 8 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 444.398,45€ είναι εντός του διαθέσιµου ποσοστού της υπό
πρ/µό οικ. Έτους 2017 του ∆ήµου Θέρµης και ΚΑΕ 02.40.6011, 02.40.6021, 02.40.6051,
02.40.6052 πίστωσης
β) η συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016.
Καταχωρήθηκε µε α/α 9 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 20.928,60€ είναι εντός του διαθέσιµου ποσοστού της υπό
πρ/µό οικ. Έτους 2017 του ∆ήµου Θέρµης και ΚΑΕ 02.45.6021, 02.45.6052 πίστωσης
β) η συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016.
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Καταχωρήθηκε µε α/α 10 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 113.311,97€ είναι εντός του διαθέσιµου ποσοστού της υπό
πρ/µό οικ. Έτους 2017 του ∆ήµου Θέρµης και ΚΑΕ  02.00.6031.001, 02.00.6031.002,

02.00.6053.001, 02.00.6053.002 πίστωσης
β) η συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016.
Καταχωρήθηκε µε α/α 16 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 78.016,60€ είναι εντός του διαθέσιµου ποσοστού της υπό
πρ/µό οικ. Έτους 2017 του ∆ήµου Θέρµης και ΚΑΕ 02.15.6011, 02.15.6051 πίστωσης
β) η συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016.
Καταχωρήθηκε µε α/α 60 στο βιβλίο 
Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας
Υπόλοιπο προς ανάληψη: 0,00€
H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
Μαϊδου Ελένη
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