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Φλώρινα 07/05/2020
Αριθ. Πρωτ.: 494

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 66 και 67 του Ν.4270/2014 "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις" Α΄143) 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.δ. 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" (Α΄145).
δ. του Ν.4555/2018.
2. Την Υ ΑΠ/Φ.40/3404/2-6-2014 "Εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.3861/2010 για
το πρόγραμμα "Διαύγεια" όπως τροποιήθηκε από τον Ν.4210/2013.
3. την υπ' αριθμ. 2/84327/0026/21-11-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου οικονομικών περί
κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες
και παροχή οδηγιών.
4. Την υπ' αριθ. 74/2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί ψήφισης του Π/Υ
οικονομικού έτους 2020 η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. 269/2019 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Δ. Φλώρινας, η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 4802/
15-01-2019 απόφαση του συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας
5. Το υπ' αρίθμ.
20REQ006661818 τεκμηριομένο αίτημα για
αμοιβή λογιστών
6. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός
του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.
Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε τη δαπάνη και τη δέσμευση πίστωσης ύψουςΕπτά Χιλιάδες Τετρακόσια Σαράντα
Ευρώ
(
7.440,00
)€για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων του
ΚΟΙΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Κ.Α.Ε. 10.6115.002
(Αμοιβές λογιστών)
οικ. έτος 2020 για
αμοιβή λογιστών
Ο Πρόεδρος
Νώτας Παναγιώτης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ελέγθηκε και βεβαιώνεται ότι α) η ανωτέρω δαπάνη
Επτά Χιλιάδες Τετρακόσια Σαράντα Ευρώ
(
7.440,00
)€ είναι εντός του διαθέσιμου
ποσοστού της υπο Φορέα
ΚΟΙΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
και Κ.Α.Ε. 10.6115.002
πίστωσης του προϋπολογισμού έτους 2020 και
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1 α του αρθ .4 του Π.Δ. 80/2016.
Καταχωρήθηκε με α/α
/74
στο Μητρώο Δεσμέυσεων.
Υπόλοιπο προς ανάληψη : €
Επτά Χιλιάδες Τριακόσια Εβδομήντα Οκτώ Ευρώ
(
7.378,00
)
Η Διευθύντρια
Κεσίδου Αφροδίτη
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Φλώρινα, 07/05/2020
Αριθ. πρωτ.: 498

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 66 και 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 Ν. 4555/2018.
2. Την ΥΑΠ/Φ.40/3404/2-6-2014 «Εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν. 3861/2010 για το πρόγραμμα
«Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4210/2013.
3. Την υπ’ αρίθμ. 2/84327/0026/21-11-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών περί κοινοποίησης
διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών.
4. Την υπ’ αριθ. 74/2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί ψήφισης του Π/Υ οικονομικού έτους
2020 η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 269/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ.
Φλώρινας, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 4802/15-01-2020 απόφαση του συντονιστή της
αποκεντρωμένης διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.
5. Την ανάγκη της δαπάνης «Αμοιβές λογιστών» σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ πρωτ. 478/06-05-2020 αίτημα
(ΑΔΑΜ 20REQ006661818).
Αποφασίζουμε
Α. Την έγκριση της δαπάνης που αφορά σε αμοιβές λογιστών και τη δέσμευση πίστωσης συνολικού
ποσού τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (4.650,00 €) για το έτους 2021, το οποίο θα
κατανεμηθεί σε βάρος του ΚΑ 10.6115.002 με τίτλο «Αμοιβές λογιστών» του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2021.
Β. Με την έναρξη κάθε επόμενου οικονομικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης αυτής,
πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αμέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις
ανάληψης της παρούσας πολυετούς υποχρέωσης, κατά το μέρος που αφορούν στην εναπομείνασα
πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους αυτού.
Ο Πρόεδρος
Νώτας Παναγιώτης

1

