
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Α∆Α

Ηµ/νια: 06/09/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 31036
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΑΑΥ: 1562

∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ ΑΡ. ΣΥΣΤ.: 28840

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. 1 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.∆. 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.29973

  περί αναγκαιότητας εκτέλεσης της δαπάνης µε τίτλο:

∆ΑΠΑΝΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 1.200.000,00 € ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ" ΜΕ Α.Μ. 12/18 , Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΣ 

ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: ΠΟΣΟ 100.000,00€ ΓΙΑ ΤΟ 2018 , ΠΟΣΟ 550.000,00€ ΓΙΑ ΤΟ 2019 , ΠΟΣΟ 

550.000,00 €ΓΙΑ ΤΟ 2020  (ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1.200.000,00€). ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΘΕΙ 

ΑΠΟ Ι∆ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ) ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ∆Α (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ)

3.Το υπ' αριθµ        /2018 τεκµηριωµένο αίτηµα του ∆ιατάκτη955 ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

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

Ενα Εκατοµµύριο ∆ιακόσιες Χιλιάδες Ευρώ

(1.200.000,00 €)

για το τρέχον έτος και τα ακόλουθα έτη σε βάρος των πιστώσεων του/των κάτωθι ΚΑ 

του Προϋπολογισµού εξόδων κατ' έτος ως εξής:

||

Κ.Α.| |ΕΤΟΣ |ΠΟΣΟ |

| |

  100.000,00 €2018 ||15.7331.10 | |

||

ΑΔΑ: 7Μ2ΗΩΗΔ-Β07



  550.000,00 €2019 ||15.7331.10 | |

||

  550.000,00 €2020 ||15.7331.10 | |

||

 Ο ∆ΙΑΤΑΚΤΗΣ  

   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ

  ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ   
Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι:

α) για την ανωτέρω δαπάνη ύψους

Εκατό Χιλιάδες Ευρώ

( 100.000,00 €  ) υπάρχει πίστωση στον ΚΑ 15.7331.10

του προϋπολογισµού έτους  2018 και δεσµεύτηκε

ισόποση πίστωση για την πληρωµή της δαπάνης και

καταχωρήθηκε µε α/α 1 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων

Υπόλοιπο προς ανάληψη : € 

ΜηδένΕυρώ

(    0,00 €     )

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

άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΝΤΑΒΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

Κοινοποίηση:
1. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής

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

ΑΔΑ: 7Μ2ΗΩΗΔ-Β07
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