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

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  750,80€ σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.7135.001

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  προµήθεια  σιδερικών  για

αποκατάσταση  βλαβών  εξαιτίας  κλοπής  υλικού  από  το  κτίριο  της

Οικονοµικής Υπηρεσίας (συνεχ) (α/α 113) 

2) την  από  11-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  372,00€ σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6264.013

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  τη  συντήρηση  και  επισκευή

ανελκυστήρων (συνεχ)(µελ. 59/2016) (α/α 115) 

3) την  από  11-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας για δέσµευση ποσού 2.529,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6264.011

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  τη  συντήρηση  και  επισκευή

λεβητοστασίων (συνεχ)(µελ. 39/2016) (α/α 117) 

4) την  από  11-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας για δέσµευση ποσού 12.340,48€ σε βάρος του Κ.Α. 02.20.6263.002

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  πλύσιµο  οχηµάτων  (συνεχ)(µελ.

14/2016) (α/α 118) 

5) την  από  11-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας για δέσµευση ποσού 5.371,68€ σε βάρος του Κ.Α. 02.20.6273.012

προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

(συνεχ)(µελ. 45/2016) (α/α 119) 

6) την  από  11-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας για δέσµευση ποσού 1.884,80€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6264.013

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  τη  συντήρηση  και  επισκευή

ανελκυστήρων (συνεχ)(µελ. 43/2016) (α/α 120) 

7) την  από  11-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας για δέσµευση ποσού 9.920,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.45.7336.005

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  τη  διαµόρφωση  ταφών  µετά  από

εκταφές (συνεχ)(µελ. 23/2016) (α/α 121) 

8) την  από  11-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας για δέσµευση ποσού 9.889,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6265.002

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  αναγόµωση  πυροσβεστήρων  (συνεχ)

(µελ. 16/2016) (α/α 122) 

9) την  από  11-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας για δέσµευση ποσού 9.983,55€ σε βάρος του Κ.Α. 02.35.6692.001

προϋπολογισµού  οικ. Έτους  2017 για την προµήθεια θάµνων, δέντρων και

εποχιακών φυτών (συνεχ)(µελ. 25/2016) (α/α 123) 

10) την  από  11-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας για δέσµευση ποσού 9.706,72€ σε βάρος του Κ.Α. 02.35.6699.002

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  προµήθεια  υλικών  αρδευτικού

συστήµατος κήπων (συνεχ)(µελ. 21/2016) (α/α 124) 

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

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  248,00€ σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.7135.001

προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για την προµήθεια υλικών για συντήρηση

τηλεφωνικού κέντρου (συνεχ)(αίτηµα ∆ΠΠ) (α/α 126) 

12) την  από  11-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  613,80€ σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6661.001

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  προµήθεια  µηχανισµών  εξ.

Κουφωµάτων ΚΕΠ Πλαγιαρίου (συνεχ (α/α 127) 
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13) την  από  11-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας για δέσµευση ποσού 1.178,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.7131.001

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  προµήθεια  παραθύρων  για  το

κτίριο Τριαδίου (συνεχ) (α/α 128) 

14) την  από  11-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής

υπηρεσίας για δέσµευση ποσού 2.142,50€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6661.001

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017 για  την  προµήθεια  γυψοσανίδων  για  το

κτίριο της Οικονοµικής Υπηρεσίας (συνεχ) (α/α 130) 

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

  

1. ∆εσµεύει  πίστωση  ποσού  750,80€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.7135.001

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  προµήθεια  σιδερικών  για

αποκατάσταση  βλαβών  εξαιτίας  κλοπής  υλικού  από  το  κτίριο  της

Οικονοµικής Υπηρεσίας (συνεχ) (α/α 113) 

2. ∆εσµεύει  πίστωση  ποσού  372,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6264.013

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  τη  συντήρηση  και  επισκευή

ανελκυστήρων (συνεχ)(µελ. 59/2016) (α/α 115)

3. ∆εσµεύει  πίστωση  ποσού  2.529,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6264.011

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  τη  συντήρηση  και  επισκευή

λεβητοστασίων (συνεχ)(µελ. 39/2016) (α/α 117) 

4. ∆εσµεύει  πίστωση  ποσού  12.340,48€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.20.6263.002

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  πλύσιµο  οχηµάτων  (συνεχ)(µελ.

14/2016) (α/α 118) 

5. ∆εσµεύει  πίστωση  ποσού  5.371,68€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.20.6273.012

προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

(συνεχ)(µελ. 45/2016) (α/α 119) 

6. ∆εσµεύει  πίστωση  ποσού  1.884,80€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6264.013

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  τη  συντήρηση  και  επισκευή

ανελκυστήρων (συνεχ)(µελ. 43/2016) (α/α 120)

7. ∆εσµεύει  πίστωση  ποσού  9.920,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.45.7336.005

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  τη  διαµόρφωση  ταφών  µετά  από

εκταφές (συνεχ)(µελ. 23/2016) (α/α 121) 
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8. ∆εσµεύει  πίστωση  ποσού  9.889,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6265.002

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017 για  αναγόµωση  πυροσβεστήρων  (συνεχ)

(µελ. 16/2016) (α/α 122) 

9. ∆εσµεύει  πίστωση  ποσού  9.983,55€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.35.6692.001

προϋπολογισµού οικ. Έτους  2017 για  την  προµήθεια θάµνων,  δέντρων και

εποχιακών φυτών (συνεχ)(µελ. 25/2016) (α/α 123) 

10. ∆εσµεύει  πίστωση  ποσού  9.706,72€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.35.6699.002

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  προµήθεια  υλικών  αρδευτικού

συστήµατος κήπων (συνεχ)(µελ. 21/2016) (α/α 124) 

11. ∆εσµεύει  πίστωση  ποσού  248,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.7135.001

προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για την προµήθεια υλικών για συντήρηση

τηλεφωνικού κέντρου (συνεχ)(αίτηµα ∆ΠΠ) (α/α 126) 

12. ∆εσµεύει  πίστωση  ποσού  613,80€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6661.001

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  προµήθεια  µηχανισµών  εξ.

Κουφωµάτων ΚΕΠ Πλαγιαρίου (συνεχ (α/α 127) 

13. ∆εσµεύει  πίστωση  ποσού  1.178,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.7131.001

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  για  την  προµήθεια  παραθύρων  για  το

κτίριο Τριαδίου (συνεχ) (α/α 128) 

14. ∆εσµεύει  πίστωση  ποσού  2.142,50€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6661.001

προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017 για  την  προµήθεια  γυψοσανίδων  για  το

κτίριο της Οικονοµικής Υπηρεσίας (συνεχ) (α/α 130)

∆ιαφωνεί  ο  ∆.Σ.  Μοσχόπουλος  Μοσχόπουλος  ως  προς  την  εκτέλεση  των

εργασιών διαµόρφωσης ταφών µετά από εκταφές (α/α 121) 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 34/2017.

    

   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  750,00€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.10.7135.001 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 113 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 3.249,20€, 

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

2. η ανωτέρω δαπάνη ποσού 372,00€ είναι εντός του διαθέσιµου ποσοστού

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

02.10.6264.013 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 115 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 2.628,00€, 

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

3. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  2.529,60€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.10.6264.011 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 117 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 970,40€ 

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

4. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  12.340,48€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.20.6263.002 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 118 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 159,52€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη
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5. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  5.371,68€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.20.6673.012 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 119 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 33.999,64€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

6. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  1.884,80€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.10.6264.013 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 120 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 743,20€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

7. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  9.920,00€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.45.7336.005 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 121 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 80,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

8. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  9.889,00€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.10.6265.002 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 122 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 4.111,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη
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9. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  9.983,55€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.35.6692.001 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 123 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 16,45€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

10. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  9.706,72€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.35.6699.002 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 124 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 293,72€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

11. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  248,00€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.10.7135.001 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 126 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 3.001,20€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

12. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  613,80€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.10.6661.001 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 127 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 14.386,20€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

13. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  1.178,00€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.10.7131.001 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 128 στο βιβλίο 

ΑΔΑ: ΩΚΔΙΩΡΣ-94Ε
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Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 1.822,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

14. α)  η  ανωτέρω  δαπάνη  ποσού  2.142,50€  είναι  εντός  του  διαθέσιµου

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

02.10.6661.001 πίστωσης

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

80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 130 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 12.243,70€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

ΑΔΑ: ΩΚΔΙΩΡΣ-94Ε
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