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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

   1) Tις διατάξεις:  

α) του άρθρου 65, 66, 67 και 68 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

β) του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

γ) του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016) όπως ισχύει 

δ) του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018)

  2) Tην υπ’ αριθ. 122/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης του Π/Υ οικονομικού έτους 2022

  3) Tο γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη δαπάνη για  « Προμήθεια κάδων απορριμμάτων. 1.100 LT » ύψους    € για τα έτη που εμφανίζονται στον 

παρακάτω πίνακα σε βάρος των πιστώσεων του/των κάτωθι ΚΑΕ και του προϋπολογισμού εξόδων κατ'έτος , ως εξής:

2022 2023 Σύνολο

20-7135.0011 0,00 249.147,00 249.147,00

Σύνολο 0,00 249.147,00 249.147,00

και διαθέτουμε πίστωση ύψους μηδέν ευρώ 0,00 € στον ΚΑΕ 20-7135.0011 του προϋπολογισμού έτους 2022.

Η παραπάνω έγκριση παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας θα μεριμνήσει για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων 

στον προϋπολογισμό των επόμενων οικονομικών ετών, χωρίς να γίνεται υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του ΜΠΔΣ.

Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι: 

α) για την ανωτέρω δαπάνη μηδέν ευρώ (0,00) € υπάρχει 

πίστωση στον ΚΑΕ 20-7135.0011 του προϋπολογισμού έτους 

2022 

και 

β) ισχύει η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του 

άρθ. 4 του ΠΔ 80/2016. 

Καταχωρήθηκε με α/α  στο Βιβλίο Μητρώου Δεσμεύσεων.

Υπόλοιπο προς ανάληψη: πενήντα τέσσερα ευρώ (54,00) €
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