
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Αρ.Α.Α.Υ. : Α-239

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 4/7/2022

Αριθμ.Πρωτ. : 1972ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ : 

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη δαπάνη, δεσμεύουμε και διαθέτουμε πίστωση ύψους Πεντακόσιες Χιλ.  Ευρώ (500.000,00 €) για την πληρωμή 
ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προυπολογισμού Εξόδων του ΚΑ 63-7135.001, οικονομικού έτους 2022 για 
Προμηθεια και εγκατασταση συστηματος τηλεελεγχου και ευφυων τηλεμετρικων υδρομετρητων στις υποδομες υδρευσης Δημου 
Αντιπαρου-Προγραμμα Τριτσης ΠΔΕ/ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΠΟΛΥΕΤΙΑ 2022 500.000ε    2023 1.271.680ε  2024 500.000ε   )

Έχοντας υπόψη:
1. Στις διατάξεις: 
α) του άρθρου 66,67,68 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (A143) όπως ισχύει,
β) των παρ.21,22,23 του άρθρου 10 του Ν.4337/15(ΦΕΚ 129Α/15)
γ) της παρ.4 του άρθρου 158 του Ν.3463/06 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων"(ΦΕΚ 114Α/2006)
δ) του ΠΔ 80 / 2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α145/2016) όπως ισχύει (ΥΠΟΙΚ 2/100018/0026/30-12-
16)
ε)τα άρθρα 203,205,206 του Ν.4555/2018
Σχετική νομοθεσία :.................
1.Οι διατάξεις Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) και ιδίως του άρθρου 209,όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις της παραγράφου 13 του 
άρθρου 20 του Ν. 3731/08, διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07 και τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
2.Οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α)
3.Οι διατάξεις του Ν.4412/16 και ιδίως του άρθρου 118.
4.Οι διατάξεις του Ν.3852/10
5.Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15 – 6 - 1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων
6.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10
7.Η υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιος του υπουργείου εσωτερικών 
8.Η παράγραφος Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013» και του άρθρου 3 της Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές

2.Το τεκμηριωμένο αίτημα 1971/22  του διατάκτη περί της αναγκαιότητας για Προμηθεια και εγκατασταση συστηματος 
τηλεελεγχου και ευφυων τηλεμετρικων υδρομετρητων στις υποδομες υδρευσης Δημου Αντιπαρου-Προγραμμα Τριτσης 
ΠΔΕ/ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΠΟΛΥΕΤΙΑ 2022 500.000ε    2023 1.271.680ε  2024 500.000ε   ).
3. Στο γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.
4. Αρ.Μελέτης.............

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

και βεβαιώνεται ότι : α) για την ανωτέρω δαπάνη ύψους 
Πεντακόσιες Χιλ.  ευρώ (500.000,00 €) υπάρχει πίστωση στον 
Κ.Α. 63-7135.001 του προϋπολογισμού έτους 2022
 και β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1 α του άρθ. 
4 του πδ 80 / 2016.
Καταχωρήθηκε με α/α Α-239 στο Μητρώο Δεσμεύσεων .
Υπόλοιπο προς ανάληψη :  Πεντακόσιες Είκοσι Χιλ.  ευρώ 
(520.000,00 €)

Αναπλ.Προισταμένη

Οικον.Υπηρεσιών

Παλαιολόγου Άννα

                                                                                                    

                                          Ο Διατάκτης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΔΑ: ΨΓΞΔΩΨΘ-5ΦΠ
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