
                                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
   Α∆Α: 

  Αριθµός Πρωτοκόλλου : 10335
  Ηµ/νία Πρωτοκόλλου   : 20/5/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Αριθµός - Ηµ/νία Εγγραφής : ΑΑΥΣ 369 - 19/5/2019
∆ήµος Μεγαρέων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
(Ν. 4555/2018 - Π.∆.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.∆. 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 10297/20-5-2019  τεκµηριωµένο αίτηµα του διατάκτη περί της αναγκαιότητας εκτέλεσης της δαπάνης 

για την Κατασκευή έργων υποδομής στην περιοχή ''Βλυχό'' Μεγάρων όπου διαβιούν ''Ρομά ''.

Α) Κατασκευή τεχνικών έργων για την αποκατάσταση της οδού Νίσου στη συμβολή με την οδό Μαντούς Μαυρογένους

Β) Κατασκευή δρόμων εντός σχεδίου πόλεως.

Γ) Κατασκευή δρόμων εκτός σχεδίου πόλεως.

Δ)Επέκταση κεντρικού αποχετευτικού αγωγού όμβριων υδάτων έως την Ν.Ε.Ο.Α.Κ.

3. Το γεγονός ότι το ποσό της προτεινόµενης δέσµευσης µε την παρούσα πίστωση είναι εντός του εγκεκριµένου 
ποσοστού διάθεσης.

Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων αποφασίζει

Εγκρίνουµε τη δέσµευση πίστωσης ύψους  € ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ  ( 730.000,00 )  για την πληρωµή 
ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων µε ΚΑΕ 64.7326.0003 "Κατασκευή έργων 
υποδοµής στην περιοχή "Βλυχό" Μεγάρων όπου διαβιούν "Ροµά" (κωδ. έργου 2018ΣΕ05500043 του Π∆Ε)" του 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019 για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  ''ΒΛΥΧΟ'' ΜΕΓΑΡΩΝ 
ΟΠΟΥ ∆ΙΑΒΙΟΥΝ ''ΡΟΜΑ''   

                                                                                                                                Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

             ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

                                                                                                                                         

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                                                                     
και βεβαιώνεται ότι για την ανωτέρω δαπάνη ύψους
ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ (730.000,00) €  

υπάρχει πίστωση στον ΚΑΕ 64.7326.0003 του 

προϋπολογισµού οικονοµικού έτους  2019  
και δεσµεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωµή της δαπάνης 
και β) υφίσταται συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του
άρθρου 4 του Π∆ 80/16.                               
Καταχωρήθηκε µε α/α  1 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων 
της Υπηρεσίας µας. Υπόλοιπο προς ανάληψη: 
€  ΕΥΡΩ
( 0,00 )

   Η ∆/ντρια
των Οικονοµικών Υπηρεσιών

                 ΤΡΥΠΟΥ - ΜΠΟΤΣΗ ΕΛΕΝΗ

Στοιχεία Έγκρισης : 10297 - 20/5/2019
Παρατηρήσεις : 



ΑΔΑ: ΨΣΘ7ΩΚΠ-ΜΕΣ
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