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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αριθμός - Ημ/νία Εγγραφής : ΑΑΥΠΟΛ 362 - 13/4/2022
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις: 
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) του άρθρου 203 και 206 του Ν.4555/2018 (Α' 133)
γ) του πδ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α'145) 
δ) του Ν.3463/08-06-2006 (Φ.Ε.Κ. 145/τ.Α΄/2006) " Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ".
ε) του άρθρου 163 του Ν.4472/201719-05-2017 ( Φ.Ε.Κ. 74/τ.Α΄/2017 ) περί έγκρισης Μεσοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2018-2021.
στ)του νόμου 4412/2016 (ή του προεδρικού διατάγματος ή οποιασδήποτε κανονιστικής διοικητικής πράξης προβλέπει ρητά ή έμμεσα τη 
συγκεκριμένη δαπάνη).
2.Την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/100018/0026/30-12-2016 "Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και 
παροχή οδηγιών " .
3.Την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/47972/0026/15-06-2018 "¨Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων ".
4.Την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 131576/18-11-2020 " Ανατροπές-αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων οικονομικού έτους 2020"
5.Την υπ' αριθμ. 166/01-12-2021  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης του Π/Υ οικονομικού έτους 2022,η οποία εγκρίθηκε με την 
υπ΄αρ. πρωτ. 169424/31-12-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
6.Την υπ΄αριθμ. 13288/2019 Απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης υπογραφής στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημ. του 
τεκμηριωμένου αιτήματος.
7.Τις υπ΄αριθμ. 17533,17556/2021 Αποφάσεις Δημάρχου περί μεταβίβασης της συγκεκριμένης αρμοδιότητας. 
8.Το υπ΄αριθμ. 4947/2022 τεκμηρ. αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί της αναγκαιότητας της δαπάνης με τίτλο Ασφαλτοστρώσεις 
οδών, βάσει των συγκεκριμένων διατάξεων τις οποίες επικαλείται.
9.Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωση είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε τη δαπάνη Ασφαλτοστρώσεις οδών και διαθέτουμε πίστωση ύψους € ΠΕΝΗΝΤΑ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ Euro ( 50.000,00 ) Ευρώ για την 
πληρωμή της δαπάνης σε βάρος του ΚΑ 30.7323.0021 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (Ασφαλτοστρώσεις οδών-σύμφωνα 
με την 8/2022 μελέτη και το 4947/2022 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών), με μελλοντικές υποχρεώσεις κατ' 
έτος:

--------------------------------------------
| Έτος | ΚΑΕ | Ποσό |
-------------------------------------------|
| 2023     | 30.7323.0021  | 575.000,00    |
| 2024     | 30.7323.0021  | 575.000,00    |
--------------------------------------------

 
Με την έναρξη κάθε επόμενου οικονομικού έτους που αφορά την υλοποίηση της δαπάνης αυτής , πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν 
αμέσως και κατ΄απολυτη 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.  

  Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

 ΜΙΝΑ ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ  

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                                                                     
και βεβαιώνεται ότι για την ανωτέρω δαπάνη ύψους
ΠΕΝΗΝΤΑ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ Euro (50.000,00) €  
υπάρχει πίστωση στον ΚΑΕ 30.7323.0021 του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2022  
και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή της δαπάνης 
και β) υφίσταται συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του
άρθρου 4 του ΠΔ 80/16.                               
Καταχωρήθηκε με α/α  1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων 
της Υπηρεσίας μας. Υπόλοιπο προς ανάληψη: 
€ Euro
( 0,00 )

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
των Οικονομικών Υπηρεσιών

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΚΑΜΗ

Κοινοποίηση : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 

ΑΔΑ: 6ΚΠΡΩΗ8-Η7Ρ
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