
  Αριθμός Πρωτοκόλλου : 3909
  Ημ/νία Πρωτοκόλλου   : 21/2/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Αριθμός - Ημ/νία Εγγραφής : ΑΑΥΣ 178 - 20/2/2019
Δήμος Μεγαρέων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 
(Ν. 4555/2018 - Π.Δ.80/2016)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
     α. των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014)
     β. των παρ. 21, 22, 23 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129Α/15)
     γ. Των παρ.1,3 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018(ΦΕΚ133/Α/19-7-2018) 
     δ. του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145Α/2016) όπως ισχύει (ΥΠΟΙΚ 
2/100018/0026/30-12-2016)
     ε. του νόμου 3463/2006 που προβλέπει ρητά ή έμμεσα τη συγκεκριμένη δαπάνη).
2. το υπ' αριθμό 3808/20-2-2019 (τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη) περί της αναγκαιότητας εκτέλεσης της δαπάνης 
για την κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων Νέας Περάμου (Β φάση).
3. Το γεγονός ότι το ποσό της προτεινόμενης δέσμευσης με την παρούσα πίστωση είναι εντός του εγκεκριμένου 
ποσοστού διάθεσης.

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων αποφασίζει

Εγρίνουμε τη δέσμευση ποσού ύψους ΕΚΑΤΟ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ  (100.000,00 Ευρώ) για την πληρωμή ισόποσης 
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Κ.Α.Ε. 25.7312.0019, του οικον. έτους 2019, για
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ (Β'ΦΑΣΗ), με μελλοντικές 
υποχρεώσεις κατ' έτος:
-------------------------------------------------------------------------------
Θ Έτος     Θ          Ποσό Θ Σχόλια                                           Θ
------------------------------------------------------------------------------Θ
Θ 2020     Θ    238.000,00 Θ                                                  Θ
-------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

                                                                                                                                     ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                                                                     

και βεβαιώνεται ότι για την ανωτέρω δαπάνη ύψους
ΕΚΑΤΟ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (100.000,00) €  
υπάρχει πίστωση στον ΚΑ 25.7312.0019 του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2019  
και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή της δαπάνης και 
β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του
άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016.                                
Καταχωρήθηκε με α/α  1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων 
της Υπηρεσίας μας. Υπόλοιπο προς ανάληψη:€  ΕΥΡΩ ( 0,00 )
                                                                                                            Στοιχεία Έγκρισης : 3808 - 20/2/2019
  Παρατηρήσεις : 

  Η Δ/ντρια
των Οικονομικών Υπηρεσιών 

              ΤΡΥΠΟΥ - ΜΠΟΤΣΗ ΕΛΕΝΗ



ΑΔΑ: ΩΗ1ΓΩΚΠ-Σ2Α
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