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ΑΔΑ: 6ΦΕΠΩΡΣ-ΙΓΛ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
υπόλογο και τη δέσµευση της πίστωσης του ανωτέρω ποσού σε βάρος του Κ.Α. 02.00.8251
πρ/µού οικονοµικού έτους 2017, κάλεσε δε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Επίσης πρότεινε από το ποσό της πάγιας προκαταβολής να µπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε
δαπάνη στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί σε βάρος των παρακάτω κωδικών
αριθµών του προϋπολογισµού έτους 2017:

Κ.Α.

Τίτλος

02.00.6111
02.00.6116
02.00.6154.003
02.00.6221.001
02.00.6331
02.00.6431.001

Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων
Αµοιβές δικαστικών επιµελητών
Αµοιβές & προµήθειες τραπεζών
Ταχυδροµικά τέλη
Λοιποί φόροι και τέλη
Λοιπά έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων
του ∆ήµου
Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων
Λοιπές δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως
Λοιπά φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης
Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταµείων χρήσης
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου
ΚΤΕΟ οχηµάτων
∆ηµοσίευση προκηρύξεων
Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων
Προµήθεια βιβλίων κλπ
Προµήθεια λοιπών εντύπων και υλικών µηχανογράφησης
και πολλαπλών εκτυπώσεων
Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
∆ιάφορα υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού
Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων
Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων
Λοιπά υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού

02.00.6434
02.00.6443.001
02.00.6495.001
02.00.6821.001
02.00.6822
02.10.6261.001
02.10.6312.002
02.10.6462
02.10.6463
02.10.6611
02.10.6613.001
02.10.6615
02.10.6661.001
02.10.6691.001
02.10.6699
02.10.7135.001
02.30.6262.001
02.30.6662.001
02.35.6321
02.35.7135.001

ΠΑΥ
147
2
46
147
48
147

Ποσό
δέσµευσης €
400,00
7.000,00
12.000,00
500,00
400.000,00
200,00

147
147
147
47
147
148
148
148
148
148
148

500,00
200,00
800,00
15.000,00
250,00
2.500,00
200,00
200,00
100,00
500,00
100,00

148
150
148
148
149
150
150

100,00
4.000,00
100,00
200,00
2.100,00
8.000,00

149
149

8.500,00
500,00
100,00

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της και τις
διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

οµόφωνα

1. ∆εσµεύει πίστωση ποσού 6.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.8251 πρ/µού οικονοµικού
έτους 2017 για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στο ∆ήµο Θέρµης. (α/α 51)
2. Το χρηµατικό ένταλµα θα εκδοθεί στο όνοµα της υπαλλήλου του ∆ήµου Μαργαρίτας
Παλασίου - Σβολάκη την οποία και καθιστά υπόλογο. Η ανωτέρω υπάλληλος θα
ενεργεί τις εντολές πληρωµής σύµφωνα µε έγγραφες εντολές του ∆ηµάρχου.
Η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής και η τακτοποίηση της υπολόγου θα γίνει
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 173 του ∆ΚΚ και των άρθρων 35 και 7 του Β∆
17/5-15/6/1959.
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3. Με το ποσό της πάγιας προκαταβολής µπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη στα
όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί σε βάρος των παρακάτω κωδικών αριθµών του
προϋπολογισµού έτους 2017:

Κ.Α.

Τίτλος

02.00.6111
02.00.6116
02.00.6154.003
02.00.6221.001
02.00.6331
02.00.6431.001

Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων
Αµοιβές δικαστικών επιµελητών
Αµοιβές & προµήθειες τραπεζών
Ταχυδροµικά τέλη
Λοιποί φόροι και τέλη
Λοιπά έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων
του ∆ήµου
Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων
Λοιπές δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως
Λοιπά φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης
Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταµείων χρήσης
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου
ΚΤΕΟ οχηµάτων
∆ηµοσίευση προκηρύξεων
Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων
Προµήθεια βιβλίων κλπ
Προµήθεια λοιπών εντύπων και υλικών µηχανογράφησης
και πολλαπλών εκτυπώσεων
Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
∆ιάφορα υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού
Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων
Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων
Λοιπά υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού

02.00.6434
02.00.6443.001
02.00.6495.001
02.00.6821.001
02.00.6822
02.10.6261.001
02.10.6312.002
02.10.6462
02.10.6463
02.10.6611
02.10.6613.001
02.10.6615
02.10.6661.001
02.10.6691.001
02.10.6699
02.10.7135.001
02.30.6262.001
02.30.6662.001
02.35.6321
02.35.7135.001

ΠΑΥ
147
2
46
147
48
147

Ποσό
δέσµευσης €
400,00
7.000,00
12.000,00
500,00
400.000,00
200,00

147
147
147
47
147
148
148
148
148
148
148

500,00
200,00
800,00
15.000,00
250,00
2.500,00
200,00
200,00
100,00
500,00
100,00

148
150
148
148
149
150
150

100,00
4.000,00
100,00
200,00
2.100,00
8.000,00

149
149

8.500,00
500,00
100,00

4. ∆εσµεύει πιστώσεις σε βάρος των παρακάτω κωδικών αριθµών του προϋπολογισµού
οικ.έτους 2017 για την πληρωµή των δαπανών της πάγιας προκαταβολής όπως
παρακάτω:

(1) Συνολικού ποσού 2.850,00€ προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 (α/α 147) και
συγκεκριµένα:
 ποσού 400,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 για αµοιβές νοµικών και
συµβολαιογράφων
 ποσού 500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6221.001 για ταχυδροµικά τέλη
 ποσού 200,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6431.001 για λοιπά έξοδα ενηµέρωσης
και προβολής δραστηριοτήτων του ∆ήµου
 ποσού 500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6434 για λοιπές δαπάνες δηµοσίων
σχέσεων
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 ποσού 200,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443.001 για λοιπές δαπάνες
δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
 ποσού 800,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6495.001 για λοιπές δαπάνες γενικής
φύσεως
 ποσού 250,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6822 για προσαυξήσεις ασφαλιστικών
ταµείων Χρήσης
(2) Συνολικού ποσού 4.000,00€ προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 (α/α 148) και
συγκεκριµένα:
 ποσού 2.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6261.001 για λοιπές συντηρήσεις και
επισκευές κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου
 ποσού 200,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6312.002 για ΚΤΕΟ οχηµάτων
 ποσού 200,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6462 για δηµοσίευση προκηρύξεων
 ποσού 100,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6434 για έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων
 ποσού 500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6611 για προµήθεια βιβλίων κλπ
 ποσού 100,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6613.001 για προµήθεια λοιπών
εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
 ποσού 100,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6615 για εκτυπώσεις, εκδόσεις,
βιβλιοδετήσεις
 ποσού 100,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6691.001 για προµήθεια ειδών
σηµαιοστολισµού
 ποσού 200,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6699 για λοιπές προµήθειες
αναλωσίµων
(3) Συνολικού ποσού 3.100,00€ προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 (α/α 149) και
συγκεκριµένα:
 ποσού 2.100,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.7135.001 για προµήθεια λοιπού
εξοπλισµού
 ποσού 500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.35.6321 για τέλη κυκλοφορίας
επιβατηγών αυτοκινήτων
 ποσού 500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.35.7135.001 για προµήθεια λοιπού
εξοπλισµού
(4) Συνολικού ποσού 20.500,00€ προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 (α/α 150) και
συγκεκριµένα:
 ποσού 4.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6661.001 για λοιπά υλικά
συντήρησης και επισκευής κτιρίων
 ποσού 8.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6262.001 για συντήρηση και
επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)
 ποσού 8.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6662.001 για λοιπά υλικά
συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
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H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 51/2017.
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
1. Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι:
α) η ανωτέρω δαπάνη ποσού έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€)
είναι εντός του διαθέσιµου ποσοστού της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017
του ∆ήµου Θέρµης και ΚΑΕ 02.00.8251 πίστωσης και
β) η συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του
άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016.
Καταχωρήθηκε µε α/α 51 στο βιβλίο
Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας
Υπόλοιπο προς ανάληψη: 52.000,00€
H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας
Μαϊδου Ελένη
2. Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι:
α) η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού δύο χιλιάδων
οκτακοσίων πενήντα ευρώ (2.850,00€)
είναι εντός του διαθέσιµου ποσοστού της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017
του ∆ήµου Θέρµης και ΚΑΕ 02.00.6111, 02.00.6221.001, 02.00.6431.001,
02.00.6434, 02.00.6443.001, 02.00.6495.001, 02.00.6822 πίστωσης και
β) η συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του
άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016.
Καταχωρήθηκε µε α/α 147 στο βιβλίο
Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας
Υπόλοιπο προς ανάληψη:
ΚΑΕ 02.00.6111 – 90.619,91€
ΚΑΕ 02.00.6221.001 – 0,00€
ΚΑΕ 02.00.6431.001 – 1.300,00€
ΚΑΕ 02.00.6434 – 500,00€
ΚΑΕ 02.00.6443.001 – 300,00€
ΚΑΕ 02.00.6495.001 – 4.200,00€
ΚΑΕ 02.00.6822 – 250,00€
H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας
Μαϊδου Ελένη
3. Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι:
α) η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€)
είναι εντός του διαθέσιµου ποσοστού της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017
του ∆ήµου Θέρµης και ΚΑΕ 02.10.6261.001, 02.10.6312.002, 02.10.6462,
02.10.6463, 02.10.6611, 02.10.6613.001, 20.10.6615,
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02.10.6691.001, 02.10.6699 πίστωσης και
β) η συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του
άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016.
Καταχωρήθηκε µε α/α 148 στο βιβλίο
Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας
Υπόλοιπο προς ανάληψη:
ΚΑΕ 02.10.6261.001 – 2.500,00€
ΚΑΕ 02.10.6312.002 – 1.600,00€
ΚΑΕ 02.10.6462 – 6.800,00€
ΚΑΕ 02.10.6463 – 900,00€
ΚΑΕ 02.10.6611 – 2.000,00€
ΚΑΕ 02.10.6613.001 – 690,00 €
ΚΑΕ 02.10.6615 – 6.850,00€
ΚΑΕ 02.10.6691.001 – 400,00 €
ΚΑΕ 02.10.6699 – 800,00€
H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας
Μαϊδου Ελένη
4. Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι:
α) η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού τριών χιλιάδων εκατό ευρώ (3.100,00€)
είναι εντός του διαθέσιµου ποσοστού της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017
του ∆ήµου Θέρµης και ΚΑΕ 02.10.7135.001, 02.35.6321, 02.35.7135.001 πίστωσης και
β) η συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του
άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016.
Καταχωρήθηκε µε α/α 149 στο βιβλίο
Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας
Υπόλοιπο προς ανάληψη:
ΚΑΕ .10.7135.001 – 20,80€
ΚΑΕ 02.35.6321 – 2.000,00€
ΚΑΕ 02.35.7135.001- 2.500,00€
H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας
Μαϊδου Ελένη
5. Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι:
α) η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (20.500,00€)
είναι εντός του διαθέσιµου ποσοστού της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017
του ∆ήµου Θέρµης και ΚΑΕ 02.10.6661, 02.10.6262.001, 02.30.6662.001 πίστωσης και
β) η συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του
άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016.
Καταχωρήθηκε µε α/α 150 στο βιβλίο
Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας
Υπόλοιπο προς ανάληψη:
ΚΑΕ 02.10.6661 – 8.243,70€
ΚΑΕ 02.10.6262.001 – 2.000,00€
ΚΑΕ 02.30.6662.001 – 1.500,00€
H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας
Μαϊδου Ελένη

