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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο 

Αγιά 25/02/2022 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμός Απόφασης: 32 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ   Αριθ. πρωτ.: 34 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 

 ΓΙΑ ΤΟ  ΕΡΓΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ» 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις:  

α) του άρθρου 67 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (A’143) όπως 

ισχύει, 

β) Της περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε 

από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) 

γ) του πδ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’145)  

δ) του άρθρου 163 του Ν.4472/2017 περί έγκρισης Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2018 -2021 

2.  Την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/100018/0026/30.12.2016: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την 

ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών» 

3. Την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/47972/0026/15.06.2018: «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου 

Δεσμεύσεων» 

4.  Την υπ’ αριθμ. 487/αριθμ. Πρωτ.87194/11.12.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

με Θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του αρ. 160 «Διάρκεια της ισχύος του 

προϋπολογισμού» του ν.3463/2006 από τους δήμους και της παρ. 10 του αρ. 78 του ν. 

4172/2013 από τις περιφέρειες». 

5. Το υπ’ αριθ. 1793/25-02-2022 πρωτογενές-τεκμηριωμένο αίτημα του Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου 

6. Την αναγκαιότητα πραγματοποίησης της δαπάνης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ»  βάσει της υπ’ αριθμ. 

3717/9-9-2021 (ΑΔΑ: 945Π7ΛΡ-Α66) Απόφαση Ένταξης του  Περιφερειάρχη Θεσσαλίας στο  
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Ε.Π. «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 - 2020» με Κωδικό 

Πράξης ΟΠΣ: 5091678. 

Αποφασίζουμε 
 

Α. Την έγκριση της δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού τριακοσίων 

εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (365.000,00€), για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ» το οποίο κατανέμεται 

στα έτη 2022,2023 ως εξής: 

- Στο τρέχον έτος 2022 ποσό εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (165.000,00€), σε βάρος 

του  Κ.Α.Ε.:61-7331.03 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. 

- Στο έτος 2023 ποσό διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€) σε βάρος του  Κ.Α.Ε.:61-

7331.03 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023. 

 

Β. Με την έναρξη του επόμενου οικονομικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης 

αυτής, πρέπει να εκδοθεί και να καταχωρηθεί αμέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, η 

απόφαση ανάληψης της παρούσας πολυετούς υποχρέωσης που αφορά την πίστωση για τη 

δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους αυτού. 

 

Γ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., 

προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νομιμότητας του προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους που αφορά η σχετική δαπάνη. 

 
                            Ο Δήμαρχος Αγιάς 

 
 

                           Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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