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ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α.Των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν 4270/14 "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλε
διατάξεις" (ΦΕΚ 143Α/2014)
β. των παρ. 21, 22, 23 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129Α/2015)
γ. του Π.Δ. 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" (ΦΕΚ 145Α/2016) όπως ισχύει (ΥΠΟΙΚ
2/100018/0026/30-12-2016)
δ. το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 «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»]»
ε. του Νόμου 3463/2006 άρθ.75 παρ.Ιστ περίπτ.8 (ή του προεδρικού διατάγματος, ή οποιασδήποτε κανονιστικής
διοικητικής πράξης προβλέπει ρητά ή έμμεσα τη συγκεκριμένη δαπάνη).
στ. την υπ' αριθ. 100/2021 απόφαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου, περί ψήφισης του Π/Υ οικονομικού έτους
2021 η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. 11507/01.02.2022 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης.
2.Το ΠΔ 182/2001 "Μεταφορά αρμοδιοτήτων και σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Χερσονήσου με την επωνυμία Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου"
Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωση είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

Αποφασίζουμε
Παρέχουμε την έγκριση μας για την ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού 70.000,00 ευρώ για τα έτη που εμφανίζονται στον παρακάτω πινακά
σε βάρος των πιστώσεων του/των κάτωθι ΚΑΕ και του προϋπολογισμού εξόδων κατ' έτος, ως εξής:

2022

2023

Σύνολο

69-7413.0002

70.000,00

307.461,05

377.461,05

Σύνολο

70.000,00

307.461,05

377.461,05

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.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
και βεβαιώνεται ότι α) η ανωτέρω δαπάνη
ύψουςεβδομήντα χιλιάδες ευρώ (70.000,00) €
υπάρχει πίστωση στον ΚΑΕ 69-7413.0002 του
προϋπολογισμου οικον. έτους 2022 και δεσμεύθηκε
ισόποση πίστωση για την πληρωμή της δαπάνης και β)
υφίσταται συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του
άρθρου 4 του ΠΔ με
80/16.
Καταχωρήθηκε
α/α 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.

Υπόλοιπο προς ανάληψη :€ 307.743,84
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