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Αριθ. Πρωτ.: 6573

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Α/Α 558

Κωδικός

Αιτιολογία

Εγκεκριμμένος Π/Υ

Διαμορφωμένος Διά της παρούσης 

Διατεθέντα

Υπόλοιπο

25.000,0030.7412.0041 - Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης
δημοτικών κτιρίων Δήμου Κυθήρων (ΤΠκΔ)

0,00

25.000,00 24.800,00 200,00

Σύνολο: 24.800,00

2.   Του π.δ 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" (Α΄145Α/2016) όπως ισχύει.

1.   Τις διατάξεις:

Έχοντας υπόψη:

α. Του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 "Αρχές δημοσιονομικής διαχειρίσης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις" (Α΄143/2014) όπως ισχύει,
β. Του Νόμου 3463/2006 και του Ν.3852/2010 άρθρο 89 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)
γ. 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)

Εγκρίνουμε τη δαπάνη και διαθέτουμε πίστωση   ύψους είκοσι τέσσερις  χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ  (24.800,00 €) για την
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των παρακάτω KAE του οικονομικού
έτους 2021 για την Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Κυθήρων

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

4.   Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωση είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης

3.   Το υπ΄αριθμ. 6572 τεκμηριωμένο αίτημα απο "" ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ""  περί της αναγκαιότητας για "Μελέτη
ενεργειακής αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Κυθήρων"

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ

Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι: α)  η ανωτέρω δαπάνη συνολικού
ύψους είκοσι τέσσερις  χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ  (24.800,00 €) είναι
εντός του διαθέσιμου ποσοστού της πίστωσης των λογαριασμών:
30.7412.0041
σύμφωνα με τα υπόλοιπα του παραπάνω πίνακα και  β) η συνδρομή
των προϋποθέσεων της παρ.1 α του άρθ.4 του πδ 80/2016.
Καταχωρήθηκε με α/α 558 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Υπηρεσίας μας

Ο Προϊστάμενος Δ/κών-Οικονομικών Υπηρεσιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

Κοινοποίηση:
Ελεγκτικό Συνέδριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΉΡΩΝ

Δήμου Κυθήρων

ΑΔΑ: 6ΦΧΣΩΛΨ-ΛΝ5
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