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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,  15 /01 /2021

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. 268/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Αριθμ. Αποφ.  46/2021

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) των άρθρων 4 και 9 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.  αρ.  131576/18-11-2020  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Οικονομικών
“«Ανατροπές  –  αναλήψεις  υποχρεώσεων  και  απορρόφηση  πιστώσεων  οικονομικού
έτους 2020». 
5.  Την  υπ.αρ.   268/2020  (ΑΔΑ:  ΩΖ4ΙΩ68-499)  απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης
πολυετούς δαπάνης σχετικά με την  έγκριση της δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης
ύψους  συνολικού ποσού   τριών εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων,
τετρακοσίων  σαραντα  ευρώ  (3.789.440,00€),  για  την  υπηρεσία  της  Μεταφοράς
Πόσιμου νερού στη Νήσο Αίγινα με υδροφόρα πλοία για τα έτη 2020-2021
6. Την υπ.αρ. 9625/15-07-2020 σύμβαση μεταφοράς Πόσιμου νερού στη Νήσο Αίγινα
με υδροφόρα πλοία για τα έτη 2020-2021 ποσού  3.769.600,00 €
7. Τις πιστώσεις που διατέθηκαν για την παραπάνω προμήθεια μέχρι 31/12/2020

Αποφασίζουμε

Την  τροποποίηση  της  υπ.αρ.  268/2020  απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης
πολυετούς δαπάνης σχετικά με την  έγκριση της δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης
ύψους συνολικού ποσού τριών εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων,
τετρακοσίων  σαραντα  ευρώ (3.789.440,00€),  για  την  υπηρεσία  της  Μεταφοράς
Πόσιμου νερού στη Νήσο Αίγινα με υδροφόρα πλοία για τα έτη 2020-2021, ως
προς το ποσό   των   3.769.600,00   που προέκυψε με     τη σύμβαση   και το οποίο μετά το
κλείσιμο του οικονομικού έτους 2020 κατανέμεται στα έτη 2020, 2021  ως εξής:
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- Στο  έτος 2020 1.798.238,19€ σε βάρος του ΚΑ 25.6142.01 του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2020
-  στο  έτος  2021  1.971.361,81€   σε  βάρος  του  ΚΑ  25.6142.01 του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 το οποίο και δεσμεύεται με την παρούσα

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ. αρ. 268/2020  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς

δαπάνης.

Ο Δήμαρχος
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