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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

ΑΔΑ: 

Ταχ. Δ/νση: Οινώνης3

Τ.Κ: 18010 Αίγινα

Πληρ.: 2297320032

Αίγινα,  27  /10 /2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Αριθμ. Αποφ.  920/2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΙΓΙΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις: 
α)  του άρθρου 66 &  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  άρθρου  163  του  Ν.4472/2017  περί  έγκρισης  Μεσοπρόθεσμου  Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018 -2021
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  υπ’  αριθ. 22/2020 Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  Αίγινας   με  ΑΔΑ:
67Σ9Ω68-ΤΠΔ  περί ψήφισης του Π/Υ οικονομικού έτους 2020 η οποία επικυρώθηκε
με  την  υπ’  αριθ.  15995/4193+10275/2551+10274/2550/06-03-2020
απόφαση  του  Συντονιστή  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αττικής  και  την  υπ.  αριθμ.
55/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας  με ΑΔΑ:ΩΧ4ΡΩ68-ΒΡ9 περί 1ης
Αναμόρφωσης αυτού
5. Το υπ. αρ. πρωτ. 14244/28-09-2020 πρωτογενές αίτημα – Τεχνική Έκθεση του
Γραφείου τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με ΑΔΑΜ: 20REQ007407248
για την προμήθεια καρτών  data sim στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “Προμήθεια,
Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Βελτίωσης Λειτουργίας των Δικτύων
Ύδρευσης και Μείωσης των Απωλειών Πόσιμου Νερού της Νήσου Αίγινας”
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  του 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 μελέτης πρόκειται να εκτελεσθεί μέχρι
το τέλος του έτους
7. Το  γεγονός  ότι  επιτρέπεται  η  πραγματοποίηση  της  συγκεκριμένης  δαπάνης
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
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Α. Την έγκριση της δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού
δεκαπέντε  χιλιάδων  διακοσίων  εξήντα  τεσσάρων  ευρώ   (15.264,00€),  για  την
προμήθεια  116  καρτών  δεδομένων  κινητής  τηλεφωνίας  (data  sims)  στα
πλαίσια  υλοποίησης  του  έργου  “Προμήθεια,  Εγκατάσταση  και  Θέση  σε
Λειτουργία  Συστήματος  Βελτίωσης  Λειτουργίας  των Δικτύων  Ύδρευσης  και
Μείωσης των Απωλειών Πόσιμου Νερού της Νήσου Αίγινας” για τα έτη 2020-
2021 , το οποίο κατανέμεται στα έτη 2020, 2021  ως εξής:

ΕΤΟΣ 2020 ΕΤΟΣ 2021 

Α/
Α

ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΟΣΟ ΣΕ € ΠΟΣΟ ΣΕ € ΣΥΝΟΛΟ
ΣΕ €

1 00.6223.01 Κινητή
Τηλεφωνία

3816,00 11.448,00 15.264,00

Στον  ΚΑ  00.6223.01 για  το  έτος  2020  έχει  συνολικά προβλεφθεί  πίστωση  ποσού
11.816,00€ και   έχει ήδη γίνει δέσμευση ποσού 8.000,00 € σε βάρος του κωδικού
αυτού. 

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. 

Γ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί  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.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι:
α) Για την ανωτέρω δαπάνη ύψους 15.264,00€
θα υπάρχει πίστωση στο ΚΑΕ 00.6223.01 στο 
προϋπολογισμό ετών  2020, 2021
β) Υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων 
της παρ. 1 του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016
       Η αναπλ. προϊστ/νη Ο.Υ

Ο Δήμαρχος

                                                                                            Ιωάννης Π. Ζορμπάς
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