
  Αριθµός Πρωτοκόλλου : 6488
  Ηµ/νία Πρωτοκόλλου   : 29/3/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Αριθµός - Ηµ/νία Εγγραφής : ΑΑΥΣ 286 - 29/3/2023
∆ήµος Μεγαρέων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 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. Τον υπ΄αριθµ.16/2021 φάκελο ∆ηµόσιας Σύµβασης Έργου της Τ.Υ.∆.Μ. µε τίτλο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ »
3. Το υπ΄αριθµ. 22REQ011085210 2022-08-10 πρωτογενές αίτηµα
4. Η µελέτη εγκρίθηκε από την Οικονοµική Επιτροπή µε την 148/25-5-2021 Απόφαση της (Α∆Α:Ω∆Ξ0ΩΚΠ-0ΡΛ)
5.  Την υπ' αριθµό 6466 /29-03-2023 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τµήµα Μελετών Έργων
6.  Το υπ' αριθµό 6487/29-2-2023 (τεκµηριωµένο αίτηµα του διατάκτη) περί της αναγκαιότητας εκτέλεσης της δαπάνης για την α)

την συνολική αναβάθµιση και µικροκλιµατική βελτίωση της παραλιακής οδού και των καθέτων σε αυτήν οδών µε διαµόρφωση 
των πεζοδροµίων,β)την οργάνωση των χώρων κίνησης-στάσης πεζών,και στάθµευσης οχηµάτων,γ)τη 
βελτίωση,οργάνωση,πύκνωση-εµπλουτισµό του υπάρχοντος πρασίνου, µε ευγεργιτική επίδραση στο µικροκλίµα της περιοχής,δ)
την διαµόρφωση χώρων στάσης και ανάπαυσης πεζών.

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

Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων αποφασίζει

Εγρίνουµε τη δέσµευση ποσού ύψους ΕΚΑΤΟ  ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ  (100.000,00 Ευρώ) για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε 
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Κ.Α.Ε. 64.7326.0007, του οικον. έτους 2023, για ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ ", µε µελλοντικές υποχρεώσεις κατ' έτος:
-------------------------------------------------------------------------------

Θ Έτος     Θ          Ποσό Θ Σχόλια                                           Θ
------------------------------------------------------------------------------Θ

Θ 2024     Θ  1.815.243,82 Θ                                                  Θ

-------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                    Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

                                                                                                                                     ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                                                                     

και βεβαιώνεται ότι για την ανωτέρω δαπάνη ύψους
ΕΚΑΤΟ  ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ (100.000,00) €  

υπάρχει πίστωση στον ΚΑ 64.7326.0007 του 

προϋπολογισµού οικονοµικού έτους  2023  
και δεσµεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωµή της δαπάνης και 
β) υφίσταται η συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του
άρθρου 4 του Π∆ 80/2016.                                
Καταχωρήθηκε µε α/α  1 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων 
της Υπηρεσίας µας. Υπόλοιπο προς ανάληψη:€  ΕΥΡΩ ( 0,00 )
                                                                                                            Στοιχεία Έγκρισης : 6487 - 29/3/2023
  Παρατηρήσεις : 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης
                                       Οικονοµικών Υπηρεσιών
                                             Κ.Α.Α                          

                              ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ



ΑΔΑ: 9Α6ΡΩΚΠ-Ν2Ξ
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