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 ΑΠΟΦΑΣΗ 262/2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 
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) την υπ’αρίθμ. 132455/15-12-2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών περί 

έγκρισης δέσμευσης του ποσού του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 

2020ΣΕ87100016 της ΣΑΕ 871 του Π.Δ.Ε., διάθεσης ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής 

της στο Δήμο Ιθάκης για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών 

υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Ιθάκης, Περιφερειακής 

Ενότητας Ιθάκης, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 18ης και 19ης 

Σεπτεμβρίου 2020». (ΑΔΑ: Ψ2ΕΛ465ΧΘΞ-ΚΡΥ) 

ε) 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’ αριθ. 173/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης του Π/Υ 

οικονομικού έτους 2021 η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 233951/20 απόφαση του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου,  Δυτ. Ελλάδας & Ιονίων Νήσων  

5. Το υπ’ αριθ. 4240/08-07-2021 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας περί δέσμευσης 

του ποσού των 350.000€ για το οικ.έτος 2021 και βεβαίωσης ένταξης του υπολοίπου 

ποσού στον Π/Υ του οικ. έτους 2022. 

6. την αριθ. 72/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Δήμου Ληξουρίου κατόπιν 

Διαδημοτικής Συνεργασίας 
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7. την υπ’ αριθ. 4239/08-07-2021 βεβαίωση του Π.Ο.Υ. ότι δεν γίνεται υπέρβαση των 

ανωτάτων ορίων δαπανών των δεσμευτικών στόχων και των επιδιωκόμενων 

αποτελεσμάτων του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ. 

8. Την αναγκαιότητα πραγματοποίησης της δαπάνης για την υλοποίηση του έργου με 

τίτλο: Επισκευή δρόμων Δήμου Ιθάκης που υπέστησαν ζημιές από το καιρικό φαινόμενο 

«Ιανός» λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που δημιουργείτε μετά την εμφάνιση 

θεομηνίας. 

 

Αποφασίζουμε 

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

εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00€) για το έργο : Επισκευή δρόμων Δήμου Ιθάκης 

που υπέστησαν ζημιές από το καιρικό φαινόμενο «Ιανός» το οποίο κατανέμεται στα έτη 

2021 και 2022 ως εξής: 

- Στο τρέχον έτος 2021 τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (350.000€) σε βάρος του ΚΑ  

02.30.7323.21 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, το οποίο και δεσμεύεται 

με την παρούσα  

- στο έτος 2022 ποσό εξακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (650.000€) 

 

Στον ΚΑ 02.30.7323.21 έχει συνολικά προβλεφθεί ποσό ενός εκατομμυρίου ευρώ 

(1.000.000,00 €)  και δεν έχει αναληφθεί κανένα ποσό σε βάρος του κωδικού αυτού 

εντός του τρέχοντος έτους . 

 

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

δαπάνης αυτής, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αμέσως και κατ' απόλυτη 

προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης της παρούσας πολυετούς υποχρέωσης, κατά το 

μέρος που αφορούν στην εναπομείνασα 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. 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (262/2021 Α.Δ.) και θα αναρτηθεί στο 

δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon). 

 

 
Ο Δήμαρχος Ιθάκης 

 
 
 
 
 

               Διονύσιος Γερ. Στανίτσας 
 

http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon
ΑΔΑ: Ψ5Χ8ΩΕΟ-ΚΙΔ


		2021-07-09T10:24:53+0300
	Athens




