
ΑΔΑ: 6Χ5ΞΩΡΣ-ΔΔΜ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

1. την  από  02-03-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας για δέσµευση συνολικού ποσού 8.953,50 € προϋπολογισµού οικ.

Έτους 2017 για την επισκευή  ελαστικών οχηµάτων δηµοτικών οχηµάτων

–µελ. 1/2016 ∆ΑΚ (συνεχ) (α/α 304) και συγκεκριµένα:

� ποσού  1.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6263.005  για

επισκευή ελαστικών δηµοτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων

� ποσού  6.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.20.6263.005  για

επισκευή ελαστικών δηµοτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων

� ποσού  1.953,50€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.6263.005  για

επισκευή ελαστικών δηµοτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων

2. την  από  05-03-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  8.950,32€  σε  βάρος  του  Κ.Α.

02.30.7411.013  προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  ενεργειακή

µελέτη  για  την  εξοικονόµηση  ενέργειας  στα  ισόγεια  διαµερίσµατα

δηµοτικού κτιρίου Λιβαδίου (συνεχ) (α/α 307)

3. την  από  06-03-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας για δέσµευση ποσού 805,20€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6613.011

προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για την προµήθεια φίλτρων νερού για

ψύκτες σε κτίρια του ∆ήµου (συνεχ.) (α/α 313)

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 της 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 8.953,50 € προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για

την επισκευή  ελαστικών οχηµάτων δηµοτικών οχηµάτων –µελ.  1/2016

∆ΑΚ (συνεχ) (α/α 304) και συγκεκριµένα:

� ποσού  1.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6263.005  για

επισκευή ελαστικών δηµοτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων

� ποσού  6.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.20.6263.005  για

επισκευή ελαστικών δηµοτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων

� ποσού  1.953,50€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.6263.005  για

επισκευή ελαστικών δηµοτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων

2. ∆εσµεύει  πίστωση  ποσού  8.950,32€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.7411.013

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  ενεργειακή  µελέτη  για  την

εξοικονόµηση  ενέργειας  στα  ισόγεια  διαµερίσµατα  δηµοτικού  κτιρίου

Λιβαδίου (συνεχ) (α/α 307)

3. ∆εσµεύει  πίστωση  ποσού  805,20€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6613.011

προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για την προµήθεια φίλτρων νερού για

ψύκτες σε κτίρια του ∆ήµου (συνεχ.) (α/α 313)

ΑΔΑ: 6Χ5ΞΩΡΣ-ΔΔΜ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 169/2017.

    

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

    Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως

εξής:                                                              

     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       Η    ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

               Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ     

         ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΖΩΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι:

1. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  8.953,50  €  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.10.6263.005, 02.20.6263.005 και 02.30.6263.005 πίστωσης και

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 304 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 

ΚΑΕ 02.10.6263.005-3.000,00€

ΚΑΕ02.20.6263.005-1.000,00€

ΚΑΕ 02.30.6263.005-5.046,50€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

2. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  8.950,32€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.30.7411.013  πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 307 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  805,,20€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.10.6613.011 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 313 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 204,80€ 

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη
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