
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Α.Α.Υ. : Α-1112

HPAKΛΕΙΟ 10/6/2019

Αριθμ.Πρωτ. : 55897ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ : 

Αποφασίζουμε

α)Εγκρίνουμε τη δαπάνη, δεσμεύουμε και διαθέτουμε πίστωση ύψους Τετρακόσιες Χιλ.  Ευρώ (400.000,00 €) για την πληρωμή 
ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προυπολογισμού Εξόδων του ΚΑ 30-7413.104, οικονομικού έτους 2019 για 
καταβολή δαπάνης για τη μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων
β)Την ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού Εννιακόσιες Τρείς Χιλ. Εξακόσια Σαράντα  κόμμα μηδέν Ενα  ευρώ (903.640,01 €)
Η κατανομή ανά έτος έχει ως εξής : 
- στο έτος 2019 ποσό Τετρακόσιες Χιλ.  ευρώ 400.000,00 €
- στο έτος 2020 ποσό Τετρακόσιες Χιλ.  ευρώ (400.000,00 €)
- στο έτος 2021 ποσό Εκατόν Τρείς Χιλ. Εξακόσια Σαράντα  κόμμα μηδέν Ενα  ευρώ (103.640,01 €)

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 66 & 67 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (A 143) όπως ισχύει,
β) 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)
γ) του πδ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α 145) 
δ) του νόμου Ν. 4412/2016, ΑΔΣ 521/2019, ΑΔΣ 449/2019 
2. Την 65511/3-8-2018 απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής των Αποφάσεων Ανάληψης 
Υποχρέωσης στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιο Καραντινό. 3. Την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 
2/100018/0026/30.12.2016: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή 
οδηγιών»
4. Την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/47972/0026/15.06.2018: «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων»
5. Την υπ αριθ. 877/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης του Π/Υ οικονομικού έτους 2018 η οποία επικυρώθηκε 
με την υπ αριθ. 16000/2017 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
6. Το υπ αριθ. 54376/2019 τεκμηριωμένο αίτημα.
7. Την υπ αριθ. 67703/10-8-2018 Απόφαση Δημάρχου περί εκχωρήσεως εξουσιοδότησης υπογραφής του τεκμηριωμένου 
αιτήματος του διατάκτη.
8. Την αναγκαιότητα πραγματοποίησης της δαπάνης : καταβολή δαπάνης για τη μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών και 
σχολικών κτιρίων
9. Το γεγονός ότι το ποσό της δέσμευσης με την παρούσα πίστωση είναι εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2019.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

και βεβαιώνεται ότι : α) για την ανωτέρω δαπάνη ύψους 
Τετρακόσιες Χιλ.  ευρώ (400.000,00 €) υπάρχει πίστωση στον 
Κ.Α. 30-7413.104 του προϋπολογισμού έτους 2019
 και β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1 α του άρθ. 
4 του πδ 80 / 2016.
Καταχωρήθηκε με α/α Α-1112 στο Μητρώο Δεσμεύσεων .
Υπόλοιπο προς ανάληψη :  Μηδέν ευρώ (0,00 €)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

       ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ

                                            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΔΑ: Ω0Δ3Ω0Ο-ΘΘΒ
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