
ΑΔΑ: 6ΩΩ6ΩΡΣ-ΜΝΑ



Ύστερα  από  τα παραπάνω  πρότεινε  την  δέσµευση  της  ανωτέρω  πίστωσης  σύµφωνα  µε τις

διατάξεις  του  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 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                   

    

∆εσµεύει  πίστωση  συνολικού  ποσού  217.960,03€  για  δαπάνες  αιρετών  (α/α  15)  και

συγκεκριµένα:

1. Ποσού 137.030,40€ σε βάρος του  Κ.Α. 02.00.6121.001 προϋπολογισµού οικ. Έτους

2017 για αντιµισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230,

242 και 248 Κ∆Κ)

2.  Ποσού 24.747,23€ σε βάρος του  Κ.Α.02.00.6121.003, προϋπολογισµού οικ. Έτους

2017 για αποζηµίωση άµισθων αντιδηµάρχων

3. Ποσού 53.000,00€ σε βάρος του  Κ.Α.02.00.6123 προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017

για έξοδα κίνησης προέδρων ∆.Σ. (άρθρο 4 Ν. 2539/97)

4. Ποσού 53.000,00€ σε βάρος του  Κ.Α.02.00.6126  προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 

για εργοδοτικές εισφορές  επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών  

σε αιρετούς

 

    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 14/2017.

    

   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:
α) η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού διακοσίων δέκα επτά χιλιάδων
εννιακοσίων εξήντα ευρώ και τριών λεπτών ( 217.960,03 €) 
είναι εντός του διαθέσιµου ποσοστού της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017 
του ∆ήµου Θέρµης και ΚΑΕ 02.00.6121.001, 02.00.6121.003, 

02.00.6123 & 02.00.6126 πίστωσης και
β) η συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του 
άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016.
Καταχωρήθηκε µε α/α 15 στο βιβλίο 
Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας
Υπόλοιπο προς ανάληψη: 0,00€
H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
Μαϊδου Ελένη
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