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ΓΖΚΟ ΠΡΔΒΔΕΑ    

   

   

    

 

Απόθαζε 732/2019 

 

Ο Γήμαπσορ Ππέβεδαρ 

  

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο: 

α) ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (A’143) όπσο ηζρύεη, 

β) Σεο πεξίπη. ε' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3852/2010 (Α’ 87), όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4555/2018 (Α’ 133) 

γ) ηνπ πδ 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο» (Α’145)  

2. Σελ εγθύθιην Τπ. Οηθ. 2/100018/0026/30.12.2016: «Κνηλνπνίεζε 

δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο θαη 

παξνρή νδεγηώλ» 

3. Σελ εγθύθιην Τπ. Οηθ. 2/47972/0026/15.06.2018: «Οδεγίεο γηα ηελ 

ηήξεζε ηνπ Μεηξώνπ Γεζκεύζεσλ» 

4. Σελ ππ’ αξηζ. 204/2018 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ην Μεζνπξόζεζκν Πξόγξακκα Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 

(ΜΠΓ) γηα ηα έηε 2019 - 2022  

5. Σν ππ’ αξηζ. 25295/29.11.2019 αίηεκα ηεο Τπεξεζίαο γηα έθδνζε ΑΑΤ 

6. Σελ αξηζ. 08/2019 κειέηε ηεο Γ/λζεο Αγξνη. Αλάπηπμεο, Πεξηβάιινληνο, 

Καζαξηόηεηαο θαη Πξαζίλνπ 

7. Σελ αλαγθαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ππεξεζίαο  «Κεηαθόπηωζε και μεηαθοπά αποππιμμάηων ηος Γήμος 

Ππέβεδαρ ζηεν Δγκαηάζηαζε Δπεξεπγαζίαρ ΑΑ 2020-21» ε νπνία 

αθνξά ηα έηε 2010 θαη 2021. 

8. Σελ αλαγθαηόηεηα έλαξμεο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο από ην ηξέρνλ 

έηνο, νύησο ώζηε ν Γήκνο λα είλαη ζε ζέζε λα πινπνηήζεη ηελ ελ ιόγσ 

δαπάλε έγθαηξα ην επόκελν έηνο πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηνπ. 

19REQ005980087 2019-12-06

ΑΔΑ: ΩΖ9ΤΩΞΧ-ΦΗΛ



Αποθαζίδοςμε 

Α. Σελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο ζπλνιηθνύ πνζνύ 

εξακοζίων δεκαεπηά σιλιάδων εκαηόν δέκα εςπώ και ογδόνηα λεπηά 

(617.110,80 €), γηα αληηκεηώπηζε ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο 

«Κεηαθόπηωζε και μεηαθοπά αποππιμμάηων ηος Γήμος Ππέβεδαρ ζηεν 

Δγκαηάζηαζε Δπεξεπγαζίαρ ΑΑ 2020-21»», ε νπνία θαηαλέκεηαη σο εμήο: 

- ην ηξέρνλ έηνο 2019 μεδέν εςπώ (0 €) δηόηη ε δαπάλε αθνξά ηα  έηε 2020 

θαη 2021 

- ζην έηνο 2020 ζπλνιηθό πνζό ηπιακοζίων εβδομήνηα πένηε σιλιάδων εςπώ 

(375.000,00 €) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6277.001 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020  

- ζην έηνο 2021 ζπλνιηθό πνζό διακοζίων ζαπάνηα δύο σιλιάδων εκαηόν δέκα 

εςπώ και ογδόνηα λεπηά (242.110,80 €) εκ ηων οποίων 118.296,00 € 

αθνξνύλ ην πξνβιεπόκελν δηθαίσκα πξναίξεζεο εθ όζνλ απηό ελεξγνπνηεζεί, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6277.001 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021  

Β. Η παξαπάλσ έγθξηζε παξέρεηαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ΠΟΤ ζα κεξηκλήζεη 

γηα ηελ εγγξαθή ησλ ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ησλ νηθνλνκηθώλ 

εηώλ 2020 θαη 2021 ρσξίο λα γίλεηαη ππέξβαζε ησλ νξίσλ ηνπ ΜΠΓ. 

Γ. Η παξνύζα απόθαζε λα θνηλνπνηεζεί ζηελ νηθεία Απηνηειή Τπεξεζία Δπνπηείαο 

Ο.Σ.Α., πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεηαη ππόςε θαηά ηνλ έιεγρν λνκηκόηεηαο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο πνπ αθνξά ε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

ΒΔΒΑΗΩΖ   

 

Βεβαηώλεηαη όηη ε δαπάλε είλαη 

εληόο ησλ νξίσλ ηνπ 

Μεζνπξόζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 

(ΜΠΓ) γηα ηα έηε 2019- 2022 

 

 

 

 

 

Ο Γήμαπσορ 

 

 

 

 

Ο Πποϊζηάμενορ 

 Οικονομικήρ Τπεπεζίαρ 

 

 

Λικόλαορ Γεωπγάκορ 

 

   

 

19REQ005980087 2019-12-06

ΑΔΑ: ΩΖ9ΤΩΞΧ-ΦΗΛ


		2019-12-06T11:58:59+0200
	Athens




