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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Α.Φ.Μ.: 997840976, ΑΑΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: 

α) των άρθρων 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) και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 4625/2019

γ) του πδ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’145) 

δ) του νόμου 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ΦΕΚ 114/4, 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης ΦΕΚ 87/Α, Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών.

2. Την υπ’ αριθ. 227/2021 (ΑΔΑ:9ΩΗ0ΩΕΥ-6Α1) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης του Π/Υ οικονομικού έτους 2022 η 

οποία επικυρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 8680/25-1-2022 (ΑΔΑ:6Α36ΟΡ1Γ-Μ96) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.
3. Το Πρωτογενές αίτημα περί της αναγκαιότητας .

4. Το υπ’ αριθ.39333 τεκμηριωμένο αίτημα του Δημάρχου έγκρισης πραγματοποίησης της δαπάνης .

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

6. Με την έναρξη του επόμενου οικονομικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της ανωτέρω δαπάνης θα εκδοθει και θα καταχωρηθεί 

αμέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα η απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης κατά το μέρος που αφορά στην εναπομείνασα 

πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους αυτού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τη δαπάνη Μελέτη ανέγερσης Δημοτικής Βιβλιοθήκης -Αίθουσας Εκδηλώσεων / Διαλέξεων &διαμόρφωσης περιβάλλοντος 

χώρου στο Ο.Τ.33Γ της πόλης Καστοριάς (χώρος πρώην Πνευματικού Κέντρου) και διαθέτουμε πίστωση ύψους εξακόσιες εβδομήντα 

επτά χιλιάδες τριάντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά ευρώ (677.038,88 €) για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος του ΚΑ 

64.7411.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Δια της παρούσης

Διατεθέντα

Διαμορφωθέν

Εγκεκριμμένος Π/ΥΚωδικός

Αιτιολογία Υπόλοιπο

 0,0064.7411.01 - Μελέτη ανέγερσης Δημοτικής Βιβλιοθήκης - Αίθουσας 

Εκδηλώσεων / Διαλέξεων & διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στο 

Ο.Τ. 33Γ της πόλης Καστοριάς (χώρος πρώην Πνευματικού Κέντρου)
 677.038,88  677.038,88

 0,00

 0,00

 677.038,88Σύνολο:

2022 2023 2024 Σύνολο

64.7411.01 677.038,88 0,00 42.961,12 720.000,00

Σύνολο 677.038,88 0,00 42.961,12 720.000,00

ΑΔΑ: Ψ99ΩΩΕΥ-5ΧΤ



ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

και βεβαιώνεται ότι α) για την ανωτέρω δαπάνη ύψους

εξακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες τριάντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά  

(677.038,88) €

υπάρχει πίστωση στον ΚΑΕ 64.7411.01 του Προϋπολογισμού έτους 2022 και δεσμεύθηκε 

ισόποση πίστωση για την πληρωμή της δαπάνης και β) υφίσταται η συνδρομή των 

προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016

Καταχωρήθηκε με α/α 748 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.

Υπόλοιπο προς ανάληψη : 0,00 €

Ο ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ

ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΜΕΖΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΔΑ: Ψ99ΩΩΕΥ-5ΧΤ
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