
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ

Ημ/νια: 20/12/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 46773

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΑΑΥ: 2123

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΡ. ΣΥΣΤ.: 29549

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης

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"(Α' 143) όπως ισχύει

  β)του άρθρου 67 παρ. 3 Ν.4270/14 σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ότι:

  "Ειδικά, για τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα

  αυτών που συμπεριλαμβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, η

  έγκριση παρέχεται με την απόφαση του από το νόμο οριζόμενου αρμόδιου

  οργάνου τους, με την οποία αναλαμβάνεται έκαστη υποχρέωση τέτοιου είδους.

  Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιείται στην οικεία Αυτοτελή

  Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο

  νομιμότητας του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους που αφορά η σχετική

  δαπάνη.

  γ)του εδαφίου γ παρ 1 άρθρου 3 Π.Δ. 80/2016 σύμφωνα με τις οποίες η

  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πρέπει να περιλαμβάνει τη συνολική επιβάρυνση

  του προϋπολογισμού, καθώς και την κατανομή αυτής κατ' έτος σε περίπτωση

  τμηματικής πραγματοποίησης που εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά

  έτη.

  δ)του άρθρου 203 και 206 Ν.4555/18 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1]

2.Το υπ' αριθμ. πρωτ       /2018 αίτημα.46688

  περί αναγκαιότητας εκτέλεσης της δαπάνης με τίτλο:

Πολυετή υποχρέωση ποσού 24.800,00€ για υπηρεσίες διαχείρισης τηλεφωνικών 

κλήσεων-Γραμμή Δημότη η οποία κατανέμεται ως ακολούθως: ποσό 100,00€ για το έτος 

2018 και ποσό 24.700,00€ για το έτος 2019

3.Το υπ' αριθμ        /2018 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη1531 ΔΗΜΑΡΧΟΣ

4.Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 158 του Ν. 3463/06 σύμφωνα 

με τις οποίες , δεν επιτρέπεται η έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης μελετών

και συναφών υπηρεσιών για την εκτέλεση έργου και των πάσης φύσεως υπηρεσιών, 

αν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό σχετική πίστωση, ίσης τουλάχιστον αξίας 

με το τμήμα του έργου, της παροχής υπηρεσίας ή της προμήθειας που, 

βάσει της μελέτης, πρόκειται να εκτελεσθεί μέχρι το τέλος του έτους.

5.Το γεγονός ότι, η εγγραφείσα πίστωση στον Προϋπολογισμό για το τρέχον

οικ. Έτους 2018 επαρκεί μέχρι τέλος του έτους για το τμήμα της δαπάνης

που θα εκτελεσθεί εντός αυτού.

6. Το γεγονός ότι επιτρέπεται η πραγματοποιήση της συγκεκριμένης δαπάνης

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους

Είκοσι Τέσσερις Χιλιάδες Οκτακόσια Ευρώ

( 24.800,00 €  )

Πολυετή υποχρέωση ποσού 24.800,00€ για υπηρεσίες διαχείρισης τηλεφωνικών 

κλήσεων-Γραμμή Δημότη η οποία κατανέμεται ως ακολούθως: ποσό 100,00€ για το έτος 

2018 και ποσό 24.700,00€ για το έτος 2019

για 

σε βάρος των πιστώσεων του/των κάτωθι ΚΑ του Προϋπολογισμού εξόδων 

κατ' έτος ως εξής:

||

Κ.Α.| |ΕΤΟΣ |ΠΟΣΟ |

| |

      100,00 €2018 ||10.6266.21 | |

||
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   24.700,00 €2019 ||10.6266.21 | |

||

 Ο ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ  

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

  ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ   
Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι:

α) για την ανωτέρω δαπάνη ύψους

Εκατό Ευρώ

(   100,00 €    ) υπάρχει πίστωση στον ΚΑ 10.6266.21

του προϋπολογισμού έτους  2018 και δεσμεύτηκε

ισόποση πίστωση για την πληρωμή της δαπάνης και

καταχωρήθηκε με α/α 3 στο Μητρώο Δεσμεύσεων

Υπόλοιπο προς ανάληψη : € 

Είκοσι Τέσσερις Χιλιάδες Επτακόσια Ευρώ

(  24.700,00 €  )

β) υφίσταται συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του

άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΝΤΑΒΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

Κοινοποίηση:
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

2. Αρμόδια Δ/νση χειρισμού της/των πίστωσης/εων για περαιτέρω ενέργειες
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