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ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
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ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
(Π.Δ. 80/2016)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014).

β. των παρ. 21, 22, 23 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129A/2015).

γ. της παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/2010).

δ. της παρ. 1, 3, 4 του άρθρου 158 καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 240 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α/2006).

ε. του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145Α/2016) όπως ισχύει.

στ. του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147A/2016).

2. Την ανάγκη για προμήθεια τριών ειδικών κιβωτίων παροχής ηλεκτρικού και ύδατος (pillar) του Δ.Λ.Τ. Σκοπέλου.

3. Το γεγονός ότι το ποσό της δέσμευσης με την παρούσα πίστωση είναι εντός του εγκεκριμένου ποσού διάθεσης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους δώδεκα χιλιάδες εξακόσια σαράντα οκτώ ευρώ, 12.648,00 €, σε βάρος της πίστωσης 

του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑΕ 70-7131.01 του Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, οικονομικού 

έτους 2020 για την «προμήθεια τριών ειδικών κιβωτίων παροχής ηλεκτρικού και ύδατος (pillar)».

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                          ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

και βεβαιώνεται ότι: α) για την ανωτέρω δαπάνη                              

ύψους δώδεκα χιλιάδες εξακόσια σαράντα οκτώ ευρώ  

(12.648,00 €), υπάρχει πίστωση στον ΚΑΕ 70-7131.01 

«Προμήθεια ειδικών κιβωτίων παροχής ηλεκτρικού και 

ύδατος (pillar)» του Προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2020 και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την 

πληρωμή της δαπάνης και β) υφίσταται συνδρομή των 

προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 

80/16.

Καταχωρήθηκε με α/α Α/46 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.

Υπόλοιπο προς ανάληψη :€ 2.232,00

Ο ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
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