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Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 66 του Ν. 4270/14  "Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-
δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 143Α/2014) όπως ισχύει. 
β)της περιπτ 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 Π.∆ 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" (ΦΕΚ 145Α/2016).
δ) του νόµου ............. (ή του προεδρικού διατάγµατος, ή οποιασδήποτε κανονιστικής διοικητικής πράξης προβλέπει ρητά ή έµµεσα 
τη συγκεκριµένη δαπάνη).
2. Την υπ΄αριθ ...........απόφαση προέγκρισης (προηγούµενης έγκρισης) της πολυετούς υποχρέωσης (συµπληρώνετε σε περίπτωση 
ανάληψη υποχρέωσης που αφορά σε πολυετή υποχρέωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4270/2014) 
3. Την υπ΄αριθ ........ απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί κατανοµής των εξειδικευµένων πιστώσεων για ......................
4. Την υπ΄αριθ 726/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί ψήφισης του Π/Υ οικονοµικού έτους 2020 που επικυρώθηκε µε τη 
υπ΄αριθ 25166/2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας -Θράκης.
5. Το. υπ'αριθµ.  8023 τεκµηριωµένο αίτηµα του διατάκτη του ∆ήµου Καβάλας περί της αναγκαιότητας 
...............................................................
6. Το γεγονός ότι, το ποσό της προτεινόµενης δέσµευσης µε την παρούσα πίστωση είναι εντός του εγκεκριµένου ποσοστού 
διάθεσης.  

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Εγρίνουµε τη δαπάνη ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ  και διαθέτουµε 
πίστωση ύψους  ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ Ευρώ για την πληρωµή της δαπάνης σε βάρος του Κ.Α  00.6117.0009   
Εγκρίνουµε τη δέσµευση πίστωσης ύψους  €   ( 5.000,00 ) , για την  πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2020 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
∆ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

       
     ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑ∆ΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
και βεβαιώνεται ότι : α) για την  ανωτέρω δαπάνη  ύψους 
ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ Ευρώ (5.000,00) €, υπάρχει πίστωση στον ΚΑΕ  

00.6117.0009 του Προϋπολογισµού οικον. έτους 2020 και 
β) υφίσταται η συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του
άρθρου 4 του Π∆ 80/2016
Καταχωρήθηκε µε α/α 3 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων 
της Υπηρεσίας µας.
 Υπόλοιπο προς ανάληψη: 
€ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ Ευρώ
( 195,00 )
195,00
 

Ο Προϊστάµενος της
Οικονοµικής Υπηρεσίας 

   ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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