
Αριθ. Πρωτ. :
ΓΑΣΤΟΥΝΗ  21/4/2022
ΑΔΑ :
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2022/3926
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ
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                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠ.  ΜΑΡΙΝΟΣ                        
1. Τις διατάξεις:Έχοντας υπ' όψη:

α) του άρθρου 66 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 
2. Την απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και
μεταβίβασης σε αυτούς συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων. 
3. Το υπαριθμ απόφαση προέγκρισης (προηγούμενης έγκρισης) της
πολυετούς υποχρέωσης (
4. Την υπ' αριθ. Δημοτικού Συμβουλίου περί κατανομής των 
εξειδικευμένων πιστώσεων για (Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μ
5. Την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης του Π/Υ οικονομικού έτους 2022 η
οποία επικυρώθηκε με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθως και 
τυχόν αναμορφώσεις προϋπολογισμού
6. Το υπ' αριθ 96/2022 τεκμηριωμένο αίτημα περί της αναγκαιότητας 
ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
7. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του 
εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης

Αποφασίζουμε
  Εγκρίνουμε τη δαπάνη και τη διάθεση της πίστωσης
Πενήντα Χιλιάδες Ευρώ
  50.000,00   ) Ευρώ, για την πληρωμή(

ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑΕ
30.6641  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους   2022 για την
ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ      ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠ.  ΜΑΡΙΝΟΣ      
                  ΕΛΕΧΘΗΚΕ
και βεβαιώνεται ότι : α) για την ανωτέρω
δαπάνη ύψους  Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ  
Πενήντα Χιλιάδες Ευρώ
(  50.000,00   ) Ευρώ υπάρχει πίστωση στον ΚΑ

του προϋπολογισμού οικ.30.6641      ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ     
2022έτους  και δεσμεύτηκε ισόποση πίστωση

για την πληρωμή της δαπάνης και β) υφίσταται
συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/16.
Καταχωρήθηκε με α/α  στο Μητρώο2
Δεσμεύσεων.
Υπόλοιπο προς ανάληψη :
Δέκα Χιλιάδες Ευρώ
(  10.000,00   ) Ευρώ

Η ΠΡ/ΝΗ ΠΡ/ΣΜΟΥ & ΛΟΓ/ΡΙΟΥ

ΑΔΑ: ΨΥΔΘΩΞΑ-ΥΔΕ





ΕΙΡΗΝΗ ΜΩΡΑΙΤΗ

ΑΔΑ: ΨΥΔΘΩΞΑ-ΥΔΕ





Αριθ. Πρωτ. :
ΓΑΣΤΟΥΝΗ  21/4/2022
ΑΔΑ :
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2022/3926
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

      ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ       
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                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠ.  ΜΑΡΙΝΟΣ                        
1. Τις διατάξεις:Έχοντας υπ' όψη:

α) του άρθρου 66 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 
2. Την απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και
μεταβίβασης σε αυτούς συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων. 
3. Το υπαριθμ απόφαση προέγκρισης (προηγούμενης έγκρισης) της
πολυετούς υποχρέωσης (
4. Την υπ' αριθ. Δημοτικού Συμβουλίου περί κατανομής των 
εξειδικευμένων πιστώσεων για (Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μ
5. Την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης του Π/Υ οικονομικού έτους 2022 η
οποία επικυρώθηκε με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθως και 
τυχόν αναμορφώσεις προϋπολογισμού
6. Το υπ' αριθ 96/2022 τεκμηριωμένο αίτημα περί της αναγκαιότητας 
ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
7. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του 
εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης

Αποφασίζουμε
  Εγκρίνουμε τη δαπάνη και τη διάθεση της πίστωσης
Εκατόν Δέκα Χιλιάδες Εξακόσια Δέκα Τέσσερα Ευρώ και Είκοσι Εννιά Λεπτά
  110.614,29  ) Ευρώ, για την πληρωμή(

ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑΕ
20.6641  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους   2022 για την
ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ      ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠ.  ΜΑΡΙΝΟΣ      
                  ΕΛΕΧΘΗΚΕ
και βεβαιώνεται ότι : α) για την ανωτέρω
δαπάνη ύψους  Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ  
Εκατόν Δέκα Χιλιάδες Εξακόσια Δέκα Τέσσερα Ευρώ 
και Είκοσι Εννιά Λεπτά
(  110.614,29  ) Ευρώ υπάρχει πίστωση στον ΚΑ

του προϋπολογισμού οικ.20.6641      ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ     
2022έτους  και δεσμεύτηκε ισόποση πίστωση

για την πληρωμή της δαπάνης και β) υφίσταται
συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/16.
Καταχωρήθηκε με α/α  στο Μητρώο2
Δεσμεύσεων.
Υπόλοιπο προς ανάληψη :
ΜηδένΕυρώ
(     0,00     ) Ευρώ

Η ΠΡ/ΝΗ ΠΡ/ΣΜΟΥ & ΛΟΓ/ΡΙΟΥ

ΑΔΑ: ΨΥΔΘΩΞΑ-ΥΔΕ





ΕΙΡΗΝΗ ΜΩΡΑΙΤΗ

ΑΔΑ: ΨΥΔΘΩΞΑ-ΥΔΕ





Αριθ. Πρωτ. :
ΓΑΣΤΟΥΝΗ  21/4/2022
ΑΔΑ :
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2022/3926
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

      ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ       
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                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠ.  ΜΑΡΙΝΟΣ                        
1. Τις διατάξεις:Έχοντας υπ' όψη:

α) του άρθρου 66 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 
2. Την απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και
μεταβίβασης σε αυτούς συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων. 
3. Το υπαριθμ απόφαση προέγκρισης (προηγούμενης έγκρισης) της
πολυετούς υποχρέωσης (
4. Την υπ' αριθ. Δημοτικού Συμβουλίου περί κατανομής των 
εξειδικευμένων πιστώσεων για (Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μ
5. Την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης του Π/Υ οικονομικού έτους 2022 η
οποία επικυρώθηκε με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθως και 
τυχόν αναμορφώσεις προϋπολογισμού
6. Το υπ' αριθ 96/2022 τεκμηριωμένο αίτημα περί της αναγκαιότητας 
ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
7. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του 
εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης

Αποφασίζουμε
  Εγκρίνουμε τη δαπάνη και τη διάθεση της πίστωσης
Πέντε Χιλιάδες Ευρώ
   5.000,00   ) Ευρώ, για την πληρωμή(

ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑΕ
10.6641  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους   2022 για την
ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ      ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠ.  ΜΑΡΙΝΟΣ      
                  ΕΛΕΧΘΗΚΕ
και βεβαιώνεται ότι : α) για την ανωτέρω
δαπάνη ύψους  Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ  
Πέντε Χιλιάδες Ευρώ
(   5.000,00   ) Ευρώ υπάρχει πίστωση στον ΚΑ

του προϋπολογισμού οικ.10.6641      ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ     
2022έτους  και δεσμεύτηκε ισόποση πίστωση

για την πληρωμή της δαπάνης και β) υφίσταται
συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/16.
Καταχωρήθηκε με α/α  στο Μητρώο3
Δεσμεύσεων.
Υπόλοιπο προς ανάληψη :
Πεντακόσια Ευρώ
(    500,00    ) Ευρώ

Η ΠΡ/ΝΗ ΠΡ/ΣΜΟΥ & ΛΟΓ/ΡΙΟΥ

ΑΔΑ: ΨΥΔΘΩΞΑ-ΥΔΕ





ΕΙΡΗΝΗ ΜΩΡΑΙΤΗ

ΑΔΑ: ΨΥΔΘΩΞΑ-ΥΔΕ





Αριθ. Πρωτ. :
ΓΑΣΤΟΥΝΗ  21/4/2022
ΑΔΑ :
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2022/3926
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

      ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ       
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                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠ.  ΜΑΡΙΝΟΣ                        
1. Τις διατάξεις:Έχοντας υπ' όψη:

α) του άρθρου 66 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 
2. Την απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και
μεταβίβασης σε αυτούς συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων. 
3. Το υπαριθμ απόφαση προέγκρισης (προηγούμενης έγκρισης) της
πολυετούς υποχρέωσης (
4. Την υπ' αριθ. Δημοτικού Συμβουλίου περί κατανομής των 
εξειδικευμένων πιστώσεων για (Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μ
5. Την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης του Π/Υ οικονομικού έτους 2022 η
οποία επικυρώθηκε με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθως και 
τυχόν αναμορφώσεις προϋπολογισμού
6. Το υπ' αριθ 96/2022 τεκμηριωμένο αίτημα περί της αναγκαιότητας 
ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
7. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του 
εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης

Αποφασίζουμε
  Εγκρίνουμε τη δαπάνη και τη διάθεση της πίστωσης
Είκοσι Χιλιάδες Ευρώ
  20.000,00   ) Ευρώ, για την πληρωμή(

ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑΕ
70.6641  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους   2022 για την
ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ      ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠ.  ΜΑΡΙΝΟΣ      
                  ΕΛΕΧΘΗΚΕ
και βεβαιώνεται ότι : α) για την ανωτέρω
δαπάνη ύψους  Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ  
Είκοσι Χιλιάδες Ευρώ
(  20.000,00   ) Ευρώ υπάρχει πίστωση στον ΚΑ

του προϋπολογισμού οικ.70.6641      ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ     
2022έτους  και δεσμεύτηκε ισόποση πίστωση

για την πληρωμή της δαπάνης και β) υφίσταται
συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/16.
Καταχωρήθηκε με α/α  στο Μητρώο2
Δεσμεύσεων.
Υπόλοιπο προς ανάληψη :
Δύο Χιλιάδες Πεντακόσια Ευρώ
(   2.500,00   ) Ευρώ

Η ΠΡ/ΝΗ ΠΡ/ΣΜΟΥ & ΛΟΓ/ΡΙΟΥ

ΑΔΑ: ΨΥΔΘΩΞΑ-ΥΔΕ





ΕΙΡΗΝΗ ΜΩΡΑΙΤΗ

ΑΔΑ: ΨΥΔΘΩΞΑ-ΥΔΕ





Αριθ. Πρωτ. :
ΓΑΣΤΟΥΝΗ  21/4/2022
ΑΔΑ :
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2022/3926
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

      ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ       
/ 96

                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠ.  ΜΑΡΙΝΟΣ                        
1. Τις διατάξεις:Έχοντας υπ' όψη:

α) του άρθρου 66 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 
2. Την απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και
μεταβίβασης σε αυτούς συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων. 
3. Το υπαριθμ απόφαση προέγκρισης (προηγούμενης έγκρισης) της
πολυετούς υποχρέωσης (
4. Την υπ' αριθ. Δημοτικού Συμβουλίου περί κατανομής των 
εξειδικευμένων πιστώσεων για (Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μ
5. Την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης του Π/Υ οικονομικού έτους 2022 η
οποία επικυρώθηκε με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθως και 
τυχόν αναμορφώσεις προϋπολογισμού
6. Το υπ' αριθ 96/2022 τεκμηριωμένο αίτημα περί της αναγκαιότητας 
ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
7. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του 
εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης

Αποφασίζουμε
  Εγκρίνουμε τη δαπάνη και τη διάθεση της πίστωσης
Εξι Χιλιάδες Ευρώ
   6.000,00   ) Ευρώ, για την πληρωμή(

ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑΕ
25.6641  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους   2022 για την
ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ      ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠ.  ΜΑΡΙΝΟΣ      
                  ΕΛΕΧΘΗΚΕ
και βεβαιώνεται ότι : α) για την ανωτέρω
δαπάνη ύψους  Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ  
Εξι Χιλιάδες Ευρώ
(   6.000,00   ) Ευρώ υπάρχει πίστωση στον ΚΑ

του προϋπολογισμού οικ.25.6641      ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ     
2022έτους  και δεσμεύτηκε ισόποση πίστωση

για την πληρωμή της δαπάνης και β) υφίσταται
συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/16.
Καταχωρήθηκε με α/α  στο Μητρώο2
Δεσμεύσεων.
Υπόλοιπο προς ανάληψη :
ΜηδένΕυρώ
(     0,00     ) Ευρώ

Η ΠΡ/ΝΗ ΠΡ/ΣΜΟΥ & ΛΟΓ/ΡΙΟΥ

ΑΔΑ: ΨΥΔΘΩΞΑ-ΥΔΕ





ΕΙΡΗΝΗ ΜΩΡΑΙΤΗ

ΑΔΑ: ΨΥΔΘΩΞΑ-ΥΔΕ





Αριθ. Πρωτ. :
ΓΑΣΤΟΥΝΗ  21/4/2022
ΑΔΑ :
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2022/3926
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

      ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ       
/ 96

                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠ.  ΜΑΡΙΝΟΣ                        
1. Τις διατάξεις:Έχοντας υπ' όψη:

α) του άρθρου 66 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 
2. Την απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και
μεταβίβασης σε αυτούς συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων. 
3. Το υπαριθμ απόφαση προέγκρισης (προηγούμενης έγκρισης) της
πολυετούς υποχρέωσης (
4. Την υπ' αριθ. Δημοτικού Συμβουλίου περί κατανομής των 
εξειδικευμένων πιστώσεων για (Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μ
5. Την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης του Π/Υ οικονομικού έτους 2022 η
οποία επικυρώθηκε με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθως και 
τυχόν αναμορφώσεις προϋπολογισμού
6. Το υπ' αριθ 96/2022 τεκμηριωμένο αίτημα περί της αναγκαιότητας 
ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
7. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του 
εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης

Αποφασίζουμε
  Εγκρίνουμε τη δαπάνη και τη διάθεση της πίστωσης
Δέκα Πέντε Χιλιάδες Ευρώ
  15.000,00   ) Ευρώ, για την πληρωμή(

ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑΕ
35.6641  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους   2022 για την
ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ      ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠ.  ΜΑΡΙΝΟΣ      
                  ΕΛΕΧΘΗΚΕ
και βεβαιώνεται ότι : α) για την ανωτέρω
δαπάνη ύψους  Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ  
Δέκα Πέντε Χιλιάδες Ευρώ
(  15.000,00   ) Ευρώ υπάρχει πίστωση στον ΚΑ

του προϋπολογισμού οικ.35.6641      ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ     
2022έτους  και δεσμεύτηκε ισόποση πίστωση

για την πληρωμή της δαπάνης και β) υφίσταται
συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/16.
Καταχωρήθηκε με α/α  στο Μητρώο2
Δεσμεύσεων.
Υπόλοιπο προς ανάληψη :
Τρείς Χιλιάδες Επτακόσια Πενήντα Ευρώ
(   3.750,00   ) Ευρώ

Η ΠΡ/ΝΗ ΠΡ/ΣΜΟΥ & ΛΟΓ/ΡΙΟΥ

ΑΔΑ: ΨΥΔΘΩΞΑ-ΥΔΕ





ΕΙΡΗΝΗ ΜΩΡΑΙΤΗ

ΑΔΑ: ΨΥΔΘΩΞΑ-ΥΔΕ





Αριθ. Πρωτ. :
ΓΑΣΤΟΥΝΗ  21/4/2022
ΑΔΑ :
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2022/3926
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

      ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ       
/ 96

                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠ.  ΜΑΡΙΝΟΣ                        
1. Τις διατάξεις:Έχοντας υπ' όψη:

α) του άρθρου 66 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 
2. Την απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και
μεταβίβασης σε αυτούς συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων. 
3. Το υπαριθμ απόφαση προέγκρισης (προηγούμενης έγκρισης) της
πολυετούς υποχρέωσης (
4. Την υπ' αριθ. Δημοτικού Συμβουλίου περί κατανομής των 
εξειδικευμένων πιστώσεων για (Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό)
5. Την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης του Π/Υ οικονομικού έτους 2022 η
οποία επικυρώθηκε με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθως και 
τυχόν αναμορφώσεις προϋπολογισμού
6. Το υπ' αριθ 96/2022 τεκμηριωμένο αίτημα περί της αναγκαιότητας 
ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
7. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του 
εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης

Αποφασίζουμε
  Εγκρίνουμε τη δαπάνη και τη διάθεση της πίστωσης
Πέντε Χιλιάδες Εκατόν Τριάντα Τέσσερα Ευρώ και Είκοσι Εννιά Λεπτά
   5.134,29   ) Ευρώ, για την πληρωμή(

ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑΕ
10.6643  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους   2022 για την
ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ      ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠ.  ΜΑΡΙΝΟΣ      
                  ΕΛΕΧΘΗΚΕ
και βεβαιώνεται ότι : α) για την ανωτέρω
δαπάνη ύψους  Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ  
Πέντε Χιλιάδες Εκατόν Τριάντα Τέσσερα Ευρώ και 
Είκοσι Εννιά Λεπτά
(   5.134,29   ) Ευρώ υπάρχει πίστωση στον ΚΑ

του προϋπολογισμού οικ.10.6643      ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ     
2022έτους  και δεσμεύτηκε ισόποση πίστωση

για την πληρωμή της δαπάνης και β) υφίσταται
συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/16.
Καταχωρήθηκε με α/α  στο Μητρώο1
Δεσμεύσεων.
Υπόλοιπο προς ανάληψη :
ΜηδένΕυρώ
(     0,00     ) Ευρώ

Η ΠΡ/ΝΗ ΠΡ/ΣΜΟΥ & ΛΟΓ/ΡΙΟΥ

ΑΔΑ: ΨΥΔΘΩΞΑ-ΥΔΕ





ΕΙΡΗΝΗ ΜΩΡΑΙΤΗ

ΑΔΑ: ΨΥΔΘΩΞΑ-ΥΔΕ
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