
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
 
Ταχ. Δ/νση: Οινώνης 3
Τ. Κ. : 180 10 Αίγινα
Fax: 22970 25099
Τηλέφωνα : 22973 20000,
Πληρ.: 22973 20033

Αίγινα, 19 Νοεμβρίου 2019  

Α.Π.: 14676

ΑΔΑ:  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
=======================================

Αριθμ.Αποφ. 866   /2019

                            Ο Δήμαρχος Αίγινας
                              ΄Εχοντας υπόψην:
       1.-Τις διατάξεις  του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων>>.   
       2.-Τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 του Ν.4270/2014 σύμφωνα με τις 
οποίες ορίζεται ότι:<<Ειδικά για τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα 
Νομικά πρόσωπα αυτών που συμπεριλαμβάνονται στου φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης  η έγκριση παρέχεται με απόφαση  του από το Νόμο αρμοδίου 
Οργάνου με την οποία αναλαμβάνεται εκάστη υποχρέωση τέτοιου είδους..  
       3.-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 τους 
ενός οικονομικά έτη.        
       4.-Του άρθρου 203 και 206 του Ν.4555/2018 (πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ.
       5.-Την υπ΄αριθμ.87/2019 Μελέτης του έργου:<<Μεταφορά πόσιμου νερού 
στην Νήσο Αίγινα με Υδροφόρα πλοία  για τα έτη 2020-2021>>     
     6.-Τις διατάξεις της παρ 6 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 σύμφωνα με τις 
οποίες δεν επιτρέπεται η έναρξη διαδικασίας ανάθεσης μελετών και συναφών 
υπηρεσιών για την εκτέλεση έργου,της παροχής υπηρεσίας η της προμήθειας 
που βάσει της μελέτης ,πρόκειται να εκτελέσει μέχρι τέλος του έτους. 
       7.-Το γεγονός ότι η εγγραφείσα πίστωση στον προϋπολογισμό για το τρέχον 
οικ.έτος 2020 και έςτους 2021 επαρκεί μέχρι τέλος του έτους για το τμήμα της 
δαπάνης που θα εκτελεσθεί εντός αυτού.
      8.-Το γεγονός ότι επιτρέπεται η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δαπάνης
σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Ι.-Εγκρίνουμε την δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους 3.789.440,00€ για το  
έτος 2020  και τα ακόλουθα έτη σε βάρος των πιστώσεως του κάτωθι ΚΑΕ του 
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Προϋπολογισμού εξόδων κατ΄ έτος ως εξής: 
Α.Α Αρ.Μελέτης Συνολική Δαπάνη Δαπάνη 2020 Δαπάνη 2021 Κωδ.Αριθμός

1 87/2019 7.578.880,00€ 3.789.440,00€ 3.789.440,00€ 25.6142.01

                                

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ     
                                       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι:
α)Για την ανωτέρω δαπάνη υψους 7.578.880,00€ 
θα υπάρχει πίστωση στο ΚΑΕ 25.6142.01 στο 
προϋπολογισμό 2020 και 2021.
β)Υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων
της παρ.1 του άρθρου 4  του ΠΔ.80/2016
            ΠΡΟΙΣ/ΝΟΣ  Ο.Υ
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