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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

                     1.Τις διατάξεις:  

α) του άρθρου 67 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (A’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 πδ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’145)  

δ) του νόμου 4412/2016 έτσι όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/100018/0026/30.12.2016: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την 

ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών» 

3. Την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/47972/0026/15.06.2018: «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου 

Δεσμεύσεων» 

4. Την υπ’ αριθ188/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης του Π/Υ οικονομικού 

έτους 2022 η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 229628/21/2022[ΑΔΑ:65ΩΓΟΡ1Φ-4ΚΘ] απόφαση του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου 

5. την αριθ. 63/2022 Μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ληξουρίου. 

7. Τις αριθ. 388/9514/12-12-2022 με ΑΔΑ: 69ΠΗ46ΜΓ3Ξ-2ΧΙ & 389/9515/12-12-2022 με ΑΔΑ: 

ΨΚΞΑ46ΜΓ3Ξ-Θ3Λ & 390/9516/12-12-2022 με ΑΔΑ:ΨΖΝΘ46ΜΓ3Ξ-06Β, Αποφάσεις Δημάρχου με τις 

οποίες εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ποσού 120,00€ & 195,00€ & 450,00€ αντιστοίχως. 

Αποφασίζουμε 

Α.] Την έγκριση της δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού τριών 

χιλιάδων διακοσίων δεκαπέντε ευρώ(3.405,00€), για την Υπηρεσία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  2022-2023 [ΑΡΙΘ. 63/2022 ΜΕΛΕΤΗ Δ/ΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ] το οποίο κατανέμεται στα έτη 2022, και 2023 ως εξής: 

- Στο τρέχον έτος 2022:α) εκατόν είκοσι ευρώ (120,00€) σε βάρος του Κ.Α.Ε.:10.6253 του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» & β)εκατόν 

ενενήντα πέντε ευρώ(195,00€) σε βάρος του Κ.Α.Ε. 30.6252 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 

με τίτλο «Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων» & γ)  τετρακόσια πενήντα ευρώ(450,00€) 

σε βάρος του Κ.Α.Ε. 20.6253 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με τίτλο «Ασφάλιστρα 

φορτηγών  και  μεταφορικών μέσων»  το οποίο και δεσμεύεται με την παρούσα  

- στο έτος 2023 ποσό τρεις χιλιάδες ενενήντα ευρώ (3.090,00€)και αναλυτικά ως εξής: α)σε 

βάρος του Κ.Α.Ε.:10.6253 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 με τίτλο «Ασφάλιστρα 

μεταφορικών μέσων» ποσό 1.535,00€ & β) σε βάρος του Κ.Α.Ε.:30.6252 του προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2022με τίτλο «Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων» ποσό 680,00€ & γ) σε βάρος 

του Κ.Α.Ε.:30.6253 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 με τίτλο «Ασφάλιστρα φορτηγών και 

μεταφορικών μέσων» ποσό 875,00€ 
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Στον ΚΑ 10.6253 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με τίτλο «Ασφάλιστρα 

μεταφορικών μέσων» έχουν συνολικά προβλεφθεί 1.800,00€ και έχει γίνει ανάληψη υποχρέωσης εντός 

του τρέχοντος οικ. έτους 2021, ποσού 1535,00€. 

Στον Κ.Α.  30.6252 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με τίτλο «Ασφάλιστρα 

μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων» έχουν συνολικά προβλεφθεί 1.500,00€ και έχει γίνει ανάληψη 

υποχρέωσης εντός του τρέχοντος οικ. έτους 2022, ποσού 490,00€ 

Στον Κ.Α.  30.6253 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με τίτλο «Ασφάλιστρα 

φορτηγών  και  μεταφορικών μέσων» έχουν συνολικά προβλεφθεί 2.000,00€ και  έχει γίνει ανάληψη 

υποχρέωσης εντός του τρέχοντος οικ. έτους 2022, ποσού 1.048,00€ 

Στον Κ.Α.  20.6253 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με τίτλο «Ασφάλιστρα 

φορτηγών  και  μεταφορικών μέσων» έχουν συνολικά προβλεφθεί 1.000,00€ και δεν έχει γίνει ανάληψη 

υποχρέωσης εντός του τρέχοντος οικ. έτους 2022. 

Β.] Με την έναρξη κάθε επόμενου οικονομικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης 

αυτής, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αμέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις 

ανάληψης της παρούσας πολυετούς υποχρέωσης, κατά το μέρος που αφορούν στην εναπομείνασα 

πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους αυτού.  

Γ.] Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού του Δήμου 

μας καθώς και στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη κατά 

τον έλεγχο νομιμότητας του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους που αφορά η σχετική δαπάνη. 
                                                         Ο Διατάκτης Δήμαρχος 

 
                                                          ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΑΔΑ: ΨΚ0Μ46ΜΓ3Ξ-0Τ722REQ011785220 2022-12-12


