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Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15209 / 31/10/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη: 

1.      Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 65 έως 68 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) του άρθρου  58 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-
2018/τ.Α')
γ) του άρθρου 204,205 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018/τ. Α΄) ( Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ).
δ) του άρθρου 158 του ν. 3463/2006  «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/2006)
ε) του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
στ)  του πδ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α'145)
2.     Την υπ' αριθμό 17806/4-9-2019 (ΑΔΑ: 9Α0ΠΩΛΣ-ΡΝ1) απόφαση του Δημάρχου, περί του ορισμού αντιδημάρχων και  την 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.  
3.   Την με 52/2022 (ΑΔΑ: ΨΔΦ6ΩΛΣ-ΓΝΩ) απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022 και την 
έγκριση της στοχοθεσίας στα πλαίσια του ΟΠΔ, που εγκρίθηκε με την με αρ.πρωτ. 3168/12-05-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ: Ψ49ΓΟΡ1Θ-Ω9Θ), με θέμα "Έλεγχος Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλασίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 
Οικονομικού Έτους 2022 του Δήμου Μαλεβιζίου".
4.   Το υπ' αριθμό πρωτ. 15209/2022 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη περί της αναγκαιότητας Διαμόρφωση περιβάλλοντος 
χώρου μοναστηριακού συγκρτήματος Αγίας Πελαγίας
5.  Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τη δαπάνη και δεσμεύουμε την πίστωση ύψους € ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ  ( 
74.400,00 ), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 64.7322.0008 του Π/Υ Εξόδων του Δήμου, 
οικονομικού έτους  2022 για την Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου μοναστηριακού συγκρτήματος Αγίας Πελαγίας.    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

                Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ

και βεβαιώνεται ότι: α) για την ανωτέρω δαπάνη ύψους
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (74.400,00) €  
υπάρχει πίστωση στον ΚΑ 64.7322.0008 του Π/Υ οικονομικού έτους 2022
και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή της δαπανης και 
β) υφίσταται συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016
Καταχωρήθηκε με α/α  3 στο Μητρώο Δεσμεύσεων 
της Υπηρεσίας μας. Υπόλοιπο προς ανάληψη: 
€  ΕΥΡΩ
( 0,00 )
   

                                                                                                       Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης
                                                                                                                Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                                                                        Νικηφόρου Ζωή

ΑΔΑ: ΨΣΞΦΩΛΣ-566
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