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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Αρ.Μητρ.Δεσμ.: Α/244

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α.του άρθρου 66, 67 & 68 του Ν.4270/2014  «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

β.του Π.Δ. 80/2016   περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες ΦΕΚ( 145Α/2016)  όπως ισχύει (ΥΠΟΙΚ. 

2/100018/0026/30-12-2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

γ.των παρ. 21, 22, 23 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129Α/15) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ.του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α/06) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε.του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.» 

(ΦΕΚ 87Α/2010)-(ΆΡΘΡΟ 72 & 65) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

στ.του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις 

οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ζ.του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]

2.Το υπ΄αριθμ. 6907/23-01-2019-ΑΔΑ:Ψ648ΟΡ1Φ-ΙΜ4  έγγραφο-απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 

Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου σύμφωνα με την οποία βρέθηκε νόμιμη η με αριθμ.513/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί 

έγκρισης προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. έτους 2019,

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

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη δαπάνη  Έργα αποκαταστασης τελικής κάλυψης και επανλενταξης στο φυσικό περιβάλλον του χυτά Δ. 

Μεγανησίου θέση  σκίζα και διαθέτουμε πίστωση ύψους εκατόν πενήντα μία χιλιάδες εξακόσια είκοσι τρία ευρώ και ογδόντα 

εννέα λεπτά  151.623,89 € για την πληρωμή της  δαπάνης σε βάρος του Κ.Α.: 62-7341.005  του προϋπολογσμού οικονομικού 

έτους 2019 .

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                      ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

και βεβαιώνεται ότι α) για την ανωτέρω δαπάνη ύψους 

εκατόν πενήντα μία χιλιάδες εξακόσια είκοσι τρία ευρώ και 

ογδόντα εννέα λεπτά  

(151.623,89) € υπάρχει πίστωση στον ΚΑΕ 62-7341.005 

του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και 

δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή της 

δαπάνης και β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων 

Καταχωρήθηκε με α/α Α/244  στο Μητρώο Δεσμεύσεων .

Υπόλοιπο προς ανάληψη :€ 0,00

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο  Αναπληρωτής  Προϊστάμενος

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών               

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΔΑ: 6ΘΒΗΩΛΙ-Ω36
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