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 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του  άρθρου  67 του Ν. 4270/14 "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο  λογιστικό 

και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ143Α/2014).

β. του άρθρου 203 και 206 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)

γ. του ν.4584/2018 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019» (Α΄213).

δ. του ν.4263/2014 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015−2018» (Α΄117).

2. Του  εδαφίου γ’  παραγρ. 1 άρθρου 3 του Π.Δ. 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" (ΦΕΚ 145Α/2016).σύμφωνα με τις οποία η 

ΑΑΥ πρέπει να περιλαμβάνει τη συνολική επιβάρυνση του προυπ/σμού καθώς και την κατανομή αυτής κατ’ έτος σε περίπτωση τμηματικής 

πραγματοποίησης που εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.

3. Βάσει της υπ. αριθμόν 75849/26-11-2021 (ΑΔΑ ΨΧ6ΣΩΞΙ-Α72) τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 46.770//30/08/2021 απόφασης δημάρχου για τον 

ορισμό αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59 του νόμου 3852/2010).

4. Το υπ’ αριθμ.  πρωτ.  Τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης ………περί  αναγκαιότητας εκτέλεσης της δαπάνης με τίτλο ………, η οποία έχει 

εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του από το Δήμαρχο με την υπ’ αριθμ. ….. εξουσιοδότηση.

5. Το γεγονός ότι  η  εγγραφείσα  πίστωση στον Προυπ/σμό  στον ΚΑΕ 64-7341.73227 για το τρέχον οικ. Έτος 2022 επαρκεί μέχρι τέλος του έτους για 

το τμήμα της δαπάνης που θα εκτελεσθεί εντός  αυτού  και σωρευτικά  αναλύεται  ανα έτος στα ποσά  όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα .

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση και διάθεση πίστωσης ύψους 1.000.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 64-7341.73227 για το τρέχον έτος καθώς και τη συνολική 

δέσμευση του ποσού 1.563.000,00 ευρώ ,για την δαπάνη «Ενεργειακή αναβάθμιση 13ου Γενικού Λυκείου - 9ου Γυμνασίου - 1ου Εσπερινού 

Γυμνασίου Πατρών – ΕΣΠΑ ΤΠ ΤΠοικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες των συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων για την ενεργειακή 

αναβάθμισή τους. Αρ.μελετης:56/2020, προϋπολογισμός:1.563.000,00ευρώ με ΦΠΑ,  Ανοικτή διαδικασία ανάθεσης σύμφωνα με το Ν4412/16, Άρ.95, 

παρ.2α, Ένταξη πράξης: 2012/27-04-2021 ΑΔΑ: 6ΜΙΚ7Λ6-ΙΣΘ ΑΠ. ΠΕΡ.(ΟΠΣ: 5073557)»,  κατ' έτος, ως εξής:

2022 2023 Σύνολο

64-7341.73227 1.000.000,00 563.000,00 1.563.000,00

Δήμος Πατρέων

Η παραπάνω έγκριση παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας θα μεριμνήσει για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό 

των επόμενων οικονομικών ετών, χωρίς να γίνεται υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του ΜΠΔΣ.

                      ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

και βεβαιώνεται ότι: α) η ανωτέρω δαπάνη ένα εκατομμύριο    ευρώ 

(1.000.000,00) € είναι εντός του διαθεσίμου ποσοστού της υπό 

Φορέα:'Δήμος Πατρέων', Ειδικό Φορέα: 'Δήμος Πατρέων' και Κ.Α.Ε. 

64-7341.73227 πίστωσης και δεσμεύεται ισόποση πίστωση για την 

πληρωμή της συγκεκριμένης δαπάνης και β) υφίσταται η συνδρομή των 

προϋποθέσεων της παρ. 1Α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016.

Καταχωρήθηκε με α/α Β/517 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 

της Υπηρεσίας μας.
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