
 

     
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 

 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ                                                ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το υπ’ αριθµ. 9/15-03-2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Θέρµης. 
 
Αριθµ. Απόφ. 99/2017      ΘΕΜΑ :  «∆έσµευση πίστωσης για 

δαπάνες εκδηλώσεων, εορτασµών 
των ∆ηµοτικών Τοπικών Κοινοτήτων 
και οικισµών του ∆ήµου» 

 
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 15η-03-2017 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 µµ συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Θέρµης µετά από την υπ’ αριθ. 7971/10-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο 
σύµφωνα µε της διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 
114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 31 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, 

∆ήµαρχος 
  

1.  Γκουστίλης Θεόδωρος  Πρόεδρος  1. Αναγνώστου Πασχάλη 

2. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
Αντιπρόεδρος 

2. Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 

3. Τιτέλης Κωνσταντίνος  Γραµµατέας 
∆Σ 

  

4. Αγοραστούδη Ευγενία   
5. Αποστόλου Στυλιανό   

6. Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος   

7. Βογιατζής ∆ηµήτριος   
8. Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή   

9. Γκιζάρης Στέργιος   
10. Ζελιλίδης ∆αµιανός   

11. Ιωσηφίδης Ιωάννης   
12. Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

13. Καρκατζίνος Νικόλαος   

14. Κεφαλάς Ανέστης   
15. Κοντοπίδης Γεώργιος   

16. Κουγιουµτζίδης Σταύρος   
17. Λαγός Νικόλαος   

18. Λιάντας ∆ηµήτριος   
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19. Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

20. Μουστάκας Βασίλειος   
21. Μπίκος Κωνσταντίνος   

22. Παπαδάκη Αθηνά (Νανά)   
23. Πονερίδης Παναγιώτης   

24. Πράτανος Απόστολος αποχώρησε 
µετά από τη συζήτηση του 11ου 
θέµατος. 

  

25. Σαµαράς Σωκράτης   

26. Σαραφιανός Χρήστος   

27. Σφονδύλας ∆ηµήτριος   
28. Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   

29. Τσολάκης Απόστολος   
30. Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 

αποχώρησε µετά από τη συζήτηση 
του 11ου θέµατος. 

  

31. Χρυσοχόου Παύλος   
 
κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα υπάλληλος του ∆ήµου 
Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου. 

Το 2ο και 3ο θέµα συζητήθηκαν µαζί, επίσης  το 20Ο συζητήθηκε µαζί µε το 21ο . 
 
κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 
 
 O Πρόεδρος εισηγούµενος το 21ο της ηµερησίας διατάξεως θέµα έθεσε υπόψη του 
συµβουλίου: 
  
1) την υπ΄αριθµ. 7/2017 απόφαση του συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Θέρµης, σύµφωνα µε την οποία θα πραγµατοποιηθούν  εκδηλώσεις για τον 
εορτασµό του πολιούχου του οικισµού Θέρµης Αγίου Νικολάου και του Ι.Ν. Αγίου 
Γεωργίου Τριαδίου. 
 
Για την υλοποίηση  των εορταστικών εκδηλώσεων  προϋπολογίζεται δαπάνη ποσού 
1.000,00 € για την προµήθεια ψαριού, κρασιού ,προσκλήσεων κτλ για τον εορτασµό 
του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Θέρµης & 1.000,00€ για την προµήθεια κρεατικών, κρασιού 
προσκλήσεων κτλ για τον εορτασµό του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Τριαδίου. 
 
Για την υλοποίηση των εορταστικών εκδηλώσεων, της επετείου του Μακεδονικού 
Αγώνα προϋπολογίζεται δαπάνη 300,00 ευρώ για την προµήθεια προσκλήσεων 
αφισών, εδεσµάτων κτλ 
 
2)Την υπ΄αριθµ. 3/2017 απόφαση του συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέου 
Ρυσίου για τη διοργάνωση του εορτασµού της  γιορτής του ΙΝ Μεταµορφώσεως του 
Σωτήριος. 
Για την υλοποίηση των εορταστικών εκδηλώσεων προϋπολογίζεται δαπάνη ποσού 
1.000,00€ για την προµήθεια εδεσµάτων και ποτών 
 
3) Την υπ΄αριθµ. 1/2017 απόφαση του συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Ταγαράδων  σύµφωνα µε την οποία θα πραγµατοποιηθούν εκδηλώσεις για τον 
εορτασµό  του ΙΝ Αγίου Ιωάννου του Προδρόµου ∆.Κ. Ταγαράδων και ΕΑΡΙΝΑ. 
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Για την υλοποίηση των εορταστικών εκδηλώσεων προϋπολογίζεται δαπάνη ποσού 
1000,00€ για την προµήθεια έντυπων προσκλήσεων-πανό, κερασµάτων και ποτών. 
 
4) Την υπ΄αριθµ. 1/2017 απόφαση του συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Τριλόφου για τη διοργάνωση του εορτασµού της γιορτής του Ι.Ν. Κοιµήσεως της 
Θεοτόκου και του ΙΝ Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης οικισµού Άνω Σχολαρίου 
Για την υλοποίηση των εορταστικών εκδηλώσεων προϋπολογίζεται δαπάνη ποσού 
1.000,00€ για την προµήθεια κρεάτων και παστών ψαριών και για τον εορτασµό του 
ΙΝ Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης οικισµού Άνω Σχολαρίου της ∆.Κ. Τριλόφου 
προϋπολογίζεται δαπάνη ποσού 1.000,00€  για την προµήθεια παστών ψαριών 
κρασιού και άρτου αντίστοιχα. 
 
5) Την υπ΄αριθµ. 3/2017 απόφαση του συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Πλαγιαρίου για τη διοργάνωση του εορτασµού της γιορτής του Ι.Ν. Αγίου ∆ηµητρίου.  
Για την υλοποίηση των εορταστικών εκδηλώσεων προϋπολογίζεται δαπάνη ποσού 
1.000,00€ για την προµήθεια ψαριών(παστά) ,ψωµιού, φαγητού (κρέας,σαλάτα,τυρί), 
ποτών-αναψυκτικών, διάφορων πλαστικών (πιάτα,ποτήρια,σακουλάκια κλπ) 
 
6) Την υπ΄αριθµ. 1/2017 απόφαση του συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Καρδίας για  την εκδήλωση των «Ευµενείων» και της Ιεράς Πανήγυρης «Γενέθλια της 
Θεοτόκου».  
Για την υλοποίηση των εορταστικών εκδηλώσεων προϋπολογίζεται δαπάνη ποσού 
1.000,00€ για την προµήθεια  διάφορων κρεάτων, διάφορων ποτών, αναψυκτικών, 
κρασιού, ψωµιού, ελιών και ψαριών (παστών). 
 
7) Την υπ΄αριθµ. 1/2017 απόφαση του συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κάτω 
Σχολαρίου 
Για τον εορτασµό του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου και του Ι.Ν. Προφήτη Ηλία  
Για την υλοποίηση  των εορταστικών εκδηλώσεων  προϋπολογίζεται δαπάνη ποσού 
500,00 € για την προµήθεια  κρασιού ψαριών (παστά) ψωµιού και ελιών για τον 
εορτασµό του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου &  500,00€ για την προµήθεια κρασιού ψαριών 
(παστά) ψωµιού και ελιών αντίστοιχα για τον εορτασµό του  Ι.Ν. Προφήτη Ηλία 
αντίστοιχα. 
 
8) Την υπ΄αριθµ. 1/2017 απόφαση του συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Βασιλικών σύµφωνα µε την οποία θα πραγµατοποιηθούν  εκδηλώσεις, για τον 
εορτασµό του ΙΝ Αγίου Γεωργίου για την προµήθεια εδεσµάτων, ποτών. 
Για τον εορτασµό του ΙΝ Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης  για την προµήθεια 
εδεσµάτων & ποτών. 
Για τον εορτασµό του ΙΝ Αγίου ∆ηµητρίου Λακκιάς  για προµήθεια  εδεσµάτων και 
ποτών. 
Για τον εορτασµό  του ΙΝ Αγ.Παρασκευής Λακκιάς για προµήθεια εδεσµάτων και 
ποτών 
Για τον εορτασµό του Ολοκαυτώµατος & Μάχης Βασιλικών για προµήθεια 
κερασµάτων ποτών και δάφνινων στεφανιών.  
 
Για την υλοποίηση  των εορταστικών εκδηλώσεων  προϋπολογίζεται δαπάνη ποσού 
500,00 € για την προµήθεια εδεσµάτων και ποτών  για τον εορτασµό του Ι.Ν. Αγίου 
Γεωργίου, δαπάνη ποσού 500,00 € για την προµήθεια εδεσµάτων και ποτών  για τον 
εορτασµό του Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου  και Ελένης,  
δαπάνη ποσού 500,00 € για την προµήθεια εδεσµάτων και ποτών  για τον εορτασµό 
του Ι.Ν. Αγίου ∆ηµητρίου Λακκιάς  
δαπάνη ποσού 500,00 € για την προµήθεια εδεσµάτων και ποτών  για τον εορτασµό 
του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Λακκιάς 
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καθώς και 500,00€ για τον εορτασµό του Ολοκαυτώµατος & Μάχης Βασιλικών  9ης -
10ης Ιουνίου 1921 για την προµήθεια κερασµάτων, ποτών και δάφνινων στεφανιών. 
 
9) Την υπ΄αριθµ. 1/2017 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής  
σύµφωνα µε την οποία θα πραγµατοποιηθούν εκδηλώσεις για τον εορτασµό της 
Ζωοδόχου Πηγής και Αγίας Παρασκευής. 
 
Για την υλοποίηση  των εορταστικών εκδηλώσεων  προϋπολογίζεται δαπάνη ποσού 
700,00 € για την προµήθεια εδεσµάτων, ποτών και αναψυκτικών για τον εορτασµό 
της Ζωοδόχου Πηγής και 300,00 για την προµήθεια εδεσµάτων, ποτών και 
αναψυκτικών για τον εορτασµό  Αγίας Παρασκευής. 
 
10) Την υπ΄αριθµ.1/2017 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Σουρωτής σύµφωνα µε 
την οποία θα πραγµατοποιηθούν εκδηλώσεις  για τον εορτασµό του ΙΝ Αγίων 
Αναργύρων   
 
Για την υλοποίηση  των εορταστικών εκδηλώσεων προϋπολογίζεται δαπάνη ποσού 
1.000,00 € για την προµήθεια εδεσµάτων, προσκλήσεων  και αφισών.  
 
11) Την υπ΄αριθµ. 1/2017 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Περιστεράς σύµφωνα 
µε την οποία θα πραγµατοποιηθούν εκδηλώσεις  για τον εορτασµό του Αγίου 
Πνεύµατος, του Οσίου Ευθυµίου, και του Αγίου Ανδρέα. 
 
Για την υλοποίηση  των εορταστικών εκδηλώσεων  προϋπολογίζεται δαπάνη ποσού 
250,00€  για την προµήθεια εδεσµάτων, ποτών και αναψυκτικών για τον εορτασµό 
του ΙΝ Αγίου Πνεύµατος. 
Για την υλοποίηση  των εορταστικών εκδηλώσεων  προϋπολογίζεται δαπάνη ποσού 
250,00€  για την προµήθεια εδεσµάτων, ποτών και αναψυκτικών για τον εορτασµό 
του ΙΝ Οσίου Ευθυµίου 
Για την υλοποίηση  των εορταστικών εκδηλώσεων  προϋπολογίζεται δαπάνη ποσού 
500,00€  για την προµήθεια εδεσµάτων, ποτών και αναψυκτικών για τον εορτασµό 
του Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα. 
 
12) Το υπ΄αριθµ.πρωτ. ∆Υ/13-2-2017 έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας Λιβαδίου  για 
την  πραγµατοποίηση εκδηλώσεων για τη γιορτή του κάστανου  και της Κοιµήσεως 
της Θεοτόκου  
Για την υλοποίηση  των εορταστικών εκδηλώσεων  προϋπολογίζεται δαπάνη ποσού 
500,00 € για την προµήθεια εδεσµάτων, ποτών για τις εκδηλώσεις για τη γιορτή του 
κάστανου  και 500,00 €  για τη γιορτή της Κοιµήσεως της Θεοτόκου αντιστοιχα 
 
13)την υπ΄αριθµ. 01/2017 απόφαση του συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Αντωνίου, σύµφωνα µε την οποία θα πραγµατοποιηθούν  εκδηλώσεις για τον 
εορτασµό του παρεκκλησίου του Προφήτη Ηλία και την πανήγυρη Ι.Ν. Γενέθλιο της 
Θεοτόκου και για την επέτειο µνήµης της Γενοκτονίας των Ποντίων και ΙΝ 
Μεταµορφώσεως του Σωτήρος στον οικισµό Μονοπηγάδου 
 
Για την υλοποίηση  των εορταστικών εκδηλώσεων  προϋπολογίζεται δαπάνη ποσού 
400,00 € για την προµήθεια  ποντιακών εδεσµάτων για τον εορτασµό του  
παρεκκλησίου του Προφήτη Ηλία & 600,00€ για την προµήθεια ποντιακών 
εδεσµάτων για τον εορτασµό του Ι.Ν. Γενέθλιο της Θεοτόκου Αγίου Αντωνίου   
 
καθώς 600,00€ για την προµήθεια παραδοσιακών εδεσµάτων για την επέτειο µνήµης 
της Γενοκτονίας των Ποντίων στον οικισµό Μονοπηγάδου και 400,00,00€ για τον 
προµήθεια παραδοσιακών ποντιακών εδεσµάτων  για τον εορτασµό  Ι.Ν. 
«Μεταµορφώσεως του Σωτήρος». 
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14)Την υπ΄αριθµ. 02/2017 απόφαση του συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας 
Ραιδεστού, σύµφωνα µε την οποία θα πραγµατοποιηθούν εκδηλώσεις για τον 
εορτασµό του Πολιούχου Αγίου Αθανασίου. 
Για την υλοποίηση των εορταστικών εκδηλώσεων προϋπολογίζεται δαπάνη ποσού 
1.000,00€ για την προµήθεια εδεσµάτων και πανό. 
 
 Στη συνέχεια έθεσε υπόψη την από 06-03-2017 πρόταση ανάληψης υποχρεώσεων 
και από 30-1-2017 πρόταση ανάληψης υποχρεώσεων της οικονοµικής υπηρεσίας 
που αφορά : 
 
1) Την δέσµευση ποσού 500,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.006443.003 για 

∆απάνες εκδηλώσεων εορτασµού ολοκαυτώµατος Βασιλικών και της µάχης του 
Καπετάν Χάψα. 

2) Την δέσµευση ποσού 300,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.006443.011 για 
∆απάνες εκδηλώσεων για το Μακεδονικό Αγώνα στη Θέρµη και στα Βασιλικά. 

3) Την δέσµευση ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.006443.015 για 
∆απάνες εκδηλώσεων για τη γενοκτονία των Ποντίων (Μονοπήγαδο) 

4) Την δέσµευση ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.006443.020 για 
∆απάνες εκδηλώσεων  τοπικών εορτών-πανηγυριών οικισµού Ν. Θέρµης 

5) Την δέσµευση ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.006443.021 για 
∆απάνες εκδηλώσεων  τοπικών εορτών-πανηγυριών οικισµού Ν. Ρυσίου 

6) Την δέσµευση ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.006443.022 για 
∆απάνες εκδηλώσεων  τοπικών εορτών-πανηγυριών οικισµού Καρδίας 

7) Την δέσµευση ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.006443.023 για 
∆απάνες εκδηλώσεων  τοπικών εορτών-πανηγυριών οικισµού Πλαγιαρίου 

8) Την δέσµευση ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.006443.025 για 
∆απάνες εκδηλώσεων  τοπικών εορτών-πανηγυριών οικισµού Ταγαράδων 

9) Την δέσµευση ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.006443.026 για 
∆απάνες εκδηλώσεων  τοπικών εορτών-πανηγυριών οικισµού Τριλόφου 

10) Την δέσµευση ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.006443.027 για 
∆απάνες εκδηλώσεων  τοπικών εορτών-πανηγυριών οικισµού Κάτω Σχολαρίου. 

11) Την δέσµευση ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.006443.028 για 
∆απάνες εκδηλώσεων  τοπικών εορτών-πανηγυριών οικισµού Αγίας 
Παρασκευής 

12) Την δέσµευση ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.006443.029 για 
∆απάνες εκδηλώσεων  τοπικών εορτών-πανηγυριών οικισµού Αγίου Αντωνίου 

13) Την δέσµευση ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.006443.030 για 
∆απάνες εκδηλώσεων  τοπικών εορτών-πανηγυριών οικισµού Λιβαδίου 

14) Την δέσµευση ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.006443.031 για 
∆απάνες εκδηλώσεων  τοπικών εορτών-πανηγυριών οικισµού Περιστεράς 

15) Την δέσµευση ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.006443.032 για 
∆απάνες εκδηλώσεων  τοπικών εορτών-πανηγυριών οικισµού Σουρωτής 

16) Την δέσµευση ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.006443.033 για 
∆απάνες εκδηλώσεων  τοπικών εορτών-πανηγυριών οικισµού Βασιλικών 

17) Την δέσµευση ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.006443.034 για 
∆απάνες εκδηλώσεων  τοπικών εορτών-πανηγυριών οικισµού Τριαδίου 

18) Την δέσµευση ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.006443.035 για 
∆απάνες εκδηλώσεων  τοπικών εορτών-πανηγυριών οικισµού Λακκιάς 

19) Την δέσµευση ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.006443.036 για 
∆απάνες εκδηλώσεων  τοπικών εορτών-πανηγυριών οικισµού Μονοπήγαδου 

20) Την δέσµευση ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.006443.037 για 
∆απάνες εκδηλώσεων  τοπικών εορτών-πανηγυριών οικισµού Άνω Σχολαρίου. 

21) Την δέσµευση ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443.024 για 
δαπάνες εκδηλώσεων τοπικών εορτών πανηγυριών οικισµού Νέας Ραιδεστού. 

ΑΔΑ: Ω9ΕΩΩΡΣ-Γ71



 

 
 Με την αριθ. 78/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έχει γίνει η έγκριση 
πραγµατοποίησης της δαπάνης. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω πρότεινε την δέσµευση των ανωτέρω πιστώσεων 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 και κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά. 
           
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου  και τις 
σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010, του Π.∆. 113/2010 και της αρ. 30 εγκυκλίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. ∆ιακυβέρνησης 
           

       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      οµόφωνα 

 
1)Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 1.000,00€ για τις εορταστικές εκδηλώσεις  που  

προγραµµατίζονται  για την εορτή του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Θέρµης. 
∆εσµεύει πίστωση ποσού 1000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443.020 του σκέλους 

των εξόδων µε τίτλο «∆απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών – πανηγυριών 
οικισµού Θέρµης» προϋπολογισµού τρέχοντος έτους του ∆ήµου  

 
2)Εγκρίνει τη δαπάνη 1.000,00€ για τις εορταστικές εκδηλώσεις που 

προγραµµατίζονται για τον  εορτασµό του ΙΝ Αγίου Γεωργίου οικισµού Τριαδίου 
∆.Κ. Θέρµης. 

∆εσµεύει πίστωση ποσού 1.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443.034 του σκέλους 
των εξόδων µε τίτλο «∆απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών – πανηγυριών 
οικισµού Τριαδίου». 

 
3) Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 1.000,00€ για τις εορταστικές εκδηλώσεις  που  

προγραµµατίζονται  για την εορτή της Μεταµορφώσεως του Σωτήρος ∆.Κ. Νέου 
Ρυσίου. 

∆εσµεύει πίστωση ποσού 1.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443.021 του σκέλους 
των εξόδων µε τίτλο «∆απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών – πανηγυριών 
οικισµού Ν.Ρυσίου». 

 
4) Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 1.000,00€ για τις εορταστικές εκδηλώσεις  που  

προγραµµατίζονται  για την εορτή του Ι.Ν. Τιµίου Προδρόµου  και «ΕΑΡΙΝΑ» της 
∆.Κ. Ταγαράδων 

∆εσµεύει πίστωση ποσού 1000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443.025 του σκέλους 
των εξόδων µε τίτλο «∆απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών – πανηγυριών 
οικισµού Ταγαράδων» 

 
5)Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 1.000,00€ για τις εορταστικές εκδηλώσεις  που  

προγραµµατίζονται  για την εορτή του Ι.Ν. Κοιµήσεως της Θεοτόκου 
∆.Κ.Τριλόφου. 

∆εσµεύει πίστωση ποσού 1000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443.026 του σκέλους 
των εξόδων µε τίτλο «∆απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών – πανηγυριών 
οικισµού Τριλόφου» 

 
6)Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 1.000,00€ για τις εορταστικές εκδηλώσεις  που  

προγραµµατίζονται  για την εορτή του ΙΝ Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης 
οικισµού Άνω Σχολαρίου ∆.Κ.Τριλόφου. 

∆εσµεύει πίστωση ποσού 1.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443.037 του σκέλους 
των εξόδων µε τίτλο «∆απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών – πανηγυριών 
οικισµού Τριλόφου» 
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7) Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 1.000,00€ για τις εορταστικές εκδηλώσεις  που  
προγραµµατίζονται  για την εορτή του Ι.Ν. Αγίου ∆ηµητρίου ∆.Κ. Πλαγιαρίου. 

∆εσµεύει πίστωση ποσού 1.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443.023 του σκέλους 
των εξόδων µε τίτλο «∆απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών – πανηγυριών 
οικισµού Πλαγιαρίου» 

 
8) Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 1.000,00€ για τις εορταστικές εκδηλώσεις  που  

προγραµµατίζονται  για την εορτή των «Ευµενείων» και της Ιεράς Πανήγυρις 
«Γενέθλια της Θεοτόκου» ∆.Κ. Καρδίας. 

∆εσµεύει πίστωση ποσού 1.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443.022 του σκέλους 
των εξόδων µε τίτλο «∆απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών – πανηγυριών 
οικισµού Καρδίας» 

 
9) Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 500,00€ για τις εορταστικές εκδηλώσεις  που  

προγραµµατίζονται  για την εορτή ΙΝ Αγίου Γεωργίου και τη δαπάνη ποσού 
500,00€ για τις εορταστικές εκδηλώσεις  Ι.Ν. Προφήτη Ηλία.  

∆εσµεύει συνολική πίστωση ποσού 1.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443.027 του 
σκέλους των εξόδων µε τίτλο «∆απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών – 
πανηγυριών οικισµού Κάτω Σχολαρίου» 

 
10) Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 500,00€ για τις εορταστικές εκδηλώσεις  που  

προγραµµατίζονται  για τον εορτασµό του ολοκαυτώµατος  και της µάχης του 
Καπετάν Χάψα ∆.Κ. Βασιλικών. 

∆εσµεύει πίστωση ποσού 500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443.003 του σκέλους 
των εξόδων µε τίτλο «∆απάνες εκδηλώσεων εορτασµού ολοκαυτώµατος 
Βασιλικών και της µάχης του Καπετάν Χάψα» 

 
11)Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 500,00€ για τις εορταστικές εκδηλώσεις  που  

προγραµµατίζονται  για τον εορτασµό ΙΝ Αγίου Γεωργίου ∆.Κ. Βασιλικών. 
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 500,00€ για τις εορταστικές εκδηλώσεις  που  προγραµ- 

µατίζονται  για τον εορτασµό Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης ∆.Κ. Βασιλικών. 
∆εσµεύει  συνολική πίστωση ποσού 1.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443.033 

του σκέλους των εξόδων µε τίτλο «∆απάνες για εκδηλώσεις τοπικών εορτών 
πανηγυριών οικισµού Βασιλικών» 

 
12)Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 500,00€ για τις εορταστικές εκδηλώσεις  που  

προγραµµατίζονται  για τον εορτασµό Ι.Ν. Αγίου ∆ηµητρίου οικισµού Λακκιάς   
∆.Κ. Βασιλικών. 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 500,00€ για τις εορταστικές εκδηλώσεις  που  προγραµ- 
µατίζονται  για τον εορτασµό  Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής οικισµού Λακκιάς   ∆.Κ. 
Βασιλικών. 

∆εσµεύει συνολική πίστωση ποσού 1.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443.035 του 
σκέλους των εξόδων µε τίτλο «∆απάνες για εκδηλώσεις τοπικών εορτών 
πανηγυριών οικισµού Λακκιάς» 

 
13) Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 700,00€ για τις εορταστικές εκδηλώσεις  που  

προγραµµατίζονται  για τον εορτασµό Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής και τη δαπάνη 
ποσού 300,00€ για τις εορταστικές εκδηλώσεις  που  προγραµµατίζονται  για τον 
εορτασµό Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής οικισµού Αγίας Παρασκευής. 

∆εσµεύει συνολική πίστωση ποσού 1.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443.028 του 
σκέλους των εξόδων µε τίτλο «∆απάνες για εκδηλώσεις τοπικών εορτών 
πανηγυριών οικισµού Αγίας Παρασκευής» 
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14) Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 1.000,00€ για τις εορταστικές εκδηλώσεις  που  
προγραµµατίζονται  για τον εορτασµό Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων οικισµού 
Σουρωτής. 

∆εσµεύει πίστωση ποσού 1.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443.032 του σκέλους 
των εξόδων µε τίτλο «∆απάνες για εκδηλώσεις τοπικών εορτών πανηγυριών 
οικισµού Σουρωτής» 

 
15) Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 250,00€ για τις εορταστικές εκδηλώσεις  που  

προγραµµατίζονται  για τον εορτασµό Ι.Ν. Αγίου Πνεύµατος , τη δαπάνη ποσού 
250,00€ για τις εορταστικές εκδηλώσεις  που  προγραµµατίζονται  για τον 
εορτασµό Ι.Ν. Οσίου Ευθυµίου και  

τη δαπάνη ποσού 500,00€ για τις εορταστικές εκδηλώσεις  που  προγραµµατίζονται  
για τον εορτασµό  Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα οικισµού Περιστεράς. 

∆εσµεύει συνολική πίστωση ποσού 1.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443.031 του 
σκέλους των εξόδων µε τίτλο «∆απάνες για εκδηλώσεις τοπικών εορτών 
πανηγυριών οικισµού Περιστεράς» 

 
16) Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 500,00€ για τις εορταστικές εκδηλώσεις  που  

προγραµµατίζονται  για τον εορτασµό του κάστανου και  τη δαπάνη ποσού 
500,00€ για τις εορταστικές εκδηλώσεις  που  προγραµµατίζονται  για τον 
εορτασµό  Ι.Ν. Κοιµήσεως της Θεοτόκου οικισµού Λιβαδίου. 

∆εσµεύει συνολική πίστωση ποσού 1.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443.030 του 
σκέλους των εξόδων µε τίτλο «∆απάνες για εκδηλώσεις τοπικών εορτών 
πανηγυριών οικισµού Λιβαδίου» 

 
 

17)Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 1.000,00€ για τις εορταστικές εκδηλώσεις  που  
προγραµµατίζονται  για την Τοπική Κοινότητα Αγ. Αντωνίου και συγκεκριµένα : 
α) ποσού 400,00,00€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) για τον εορτασµό του 
παρεκκλησιού του Προφήτη Ηλία και β) ποσού 600,00€ (συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ) για τον εορτασµό του Ι.Ν. Γενέθλιο της Θεοτόκου  της Τοπικής Κοινότητας 
Αγίου Αντωνίου.  

∆εσµεύει πίστωση ποσού 1000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443.029 του σκέλους 
των εξόδων µε τίτλο «∆απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών – πανηγυριών 
οικισµού Αγίου Αντωνίου» προϋπολογισµού τρέχοντος έτους του ∆ήµου 
 
18)  Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 1.000,00€ τις εορταστικές εκδηλώσεις  που  
προγραµµατίζονται  για τον εορτασµό εκδηλώσεων για την επέτειο µνήµης της 
Γενοκτονίας των Ποντίων  στον οικισµό Μονοπήγαδο της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Αντωνίου.η Προµήθεια αφορά εδέσµατα. 
 
 ∆εσµεύει πίστωση ποσού 1.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443.015 του σκέλους 
των εξόδων µε τίτλο «Εκδήλωση για τη γενοκτονία των ποντίων» προϋπολογισµού 
τρέχοντος έτους του ∆ήµου. 
 
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 1000,00 € τις εορταστικές εκδηλώσεις τοπικών εορτών – 
πανηγυριών  που  προγραµµατίζονται  για την οικισµού Μονοπήγαδου. 
 
∆εσµεύει πίστωση ποσού 1.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443.036 του σκέλους 
των εξόδων µε τίτλο «∆απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών – πανηγυριών 
οικισµού Αγίου Αντωνίου» προϋπολογισµού τρέχοντος έτους του ∆ήµου  
 
19) Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 300,00€ για τις εορταστικές εκδηλώσεις για το 

Μακεδονικό Αγώνα στην Θέρµη και στα Βασιλικά. 
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∆εσµεύει συνολική πίστωση ποσού 300,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443.011 για 
τις εκδηλώσεις του Μακεδονικού Αγώνα στη Θέρµη και στα Βασιλικά. 

 
20) Εγκρίνει τη δαπάνη 1.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) για τις εορταστικές 
εκδηλώσεις που προγραµµατίζονται για τον  εορτασµό του ΙΝ Αγίου Αθανασίου της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού. Η Προµήθεια αφορά εδέσµατα. 
 
∆εσµεύει πίστωση ποσού 1.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443.024 του σκέλους 
των εξόδων µε τίτλο «∆απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών – πανηγυριών 
οικισµού ν. Ραιδεστού» προϋπολογισµού τρέχοντος έτους του ∆ήµου (α/α 205) 
 
Με την αριθ. 78/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έχει γίνει η έγκριση 
πραγµατοποίησης της δαπάνης. 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 99/2017. 
     
   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    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
                                        Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
 
 

ΓΚΟΥΣΤΙΛΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 

.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 
Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι: 
α) η ανωτέρω δαπάνη ποσού 500,00€, 300,00€, 1.000,00€ 1.000,00€, 1.000,00€, 
1.000,00€,1.000,00€,1.000,00€,1.000,00€,1.000,00€,1.000,00€,1.000,00€,1.000,00€ 
1.000,00€,1.000,00€,1.000,00€,1.000,00€,1.000,00€,1.000,00€,1.000,00€, 
1.000,00€, είναι εντός του διαθέσιµου ποσοστού  
της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017 του ∆ήµου Θέρµης και ΚΑΕ  
02.00.6443.003, 02.00.6443.011, 02.00.6443.015, 02.00.6443.020, 02.00.6443.021, 
02.00.6443.022,  02.00.6443.023, 02.00.6443.025, 02.00.6443.026, 02.00.6443.027, 
02.00.6443.028, 02.00.6443.029, 02.00.6443.030, 02.00.6443.031, 02.00.6443.032, 
02.00.6443.033, 02.00.6443.034, 02.00.6443.035, 02.00.6443.036, 02.00.6443.037, 
02.00.6443.024  αντίστοιχα πίστωσης και β) η συνδροµή των προϋποθέσεων  
της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016. 
Καταχωρήθηκε µε α/α 316 και 205 στο βιβλίο  
Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας 
Υπόλοιπο προς ανάληψη: 0,00€  
H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας  
Μαϊδου Ελένη 
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