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2022/9480
Ληξούρι,
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

      ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ       

Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις:
  α. των άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις " (Α'143) όπως ισχύει,
  β. της περίπτ. ε' της παρ.1 του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (Α' 87), όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (Α' 133)
  γ. του Π.Δ. 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"  (Α΄145)
  δ.τις διατάξεις του Ν.4555/2018
  ε. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 έτσι όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
 στ. Του άρθρου 154 Ν.4600/2019 "Εκσυγχρονισμός και αναμόρφωση 
     θεσμικού πλαισίου Ιδιωτικών κλινικών, σύσταση Ε.Ο.Δ.Υ, σύσταση
     Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές Διατάξεις" (ΦΕΚ 43Α/2019)
2. την υπ' αριθ. -  απόφαση Δημοτικού συμβουλίου περί κατανομής
εξειδίκευσης πίστωσης.
3. το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός
του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.
5. την υπ. αριθ1/2022τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη περί της αναγκαιότητας

5. την υπ. αριθμ. 188/2021 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 
που εγκρίθηκε με την αριθμ. 22962/26-01-2022 απόφαση της Αποκ. Δ/σης Πελ/νήσου, Δυτ. 
Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: 65ΩΓΟΡ1Φ-4ΚΘ)
Εγκρίνουμε τη δαπάνη και διαθέτουμε πίστωση ύψους    7.000,00   ( )
Επτά Χιλιάδες Ευρώ
για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος του ΚΑ 45.6262.02
του προϋπολογισμού, οικον. έτους  2022, για την :
Αποκατάσταση ταφικών μνημείων (Έκτακτη ανάγκη ΜΠΑΛΛΟΣ 2021 )

    Ο ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ     

   ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι :
α) για την ανωτέρω δαπάνη ύψους
Επτά Χιλιάδες Ευρώ
   7.000,00   ( ) υπάρχει πίστωση στον ΚΑ

45.6262.02 του προϋπολογισμού οικ.
έτους 2022  και
β) η συνδρομή των προυποθέσεων της παρ.1α του άρθ. 4
του πδ 80/2016
Καταχωρήθηκε με α/α 386 στο Μητρώο Δεσμεύσεων
Υπόλοιπο προς ανάληψη :
ΜηδένΕυρώ
(     0,00     ) Ευρώ

    Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΔΑ: Ψ35446ΜΓ3Ξ-Υ0Φ
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.12.09 08:49:48
EET
Reason:
Location: Athens


