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ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ 
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Ταχ. Δ/νση :   Αθηνάς 16  

Ταχ. Κώδικας :  10551- Αθήνα  

Πληροφορίες 

Τηλ.                        
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: 

: 

: 

 Διάμεση Αικατερίνη 

 210-3721546 

 a.diamesi@athens.gr 

 

 

 

   ΠΡΟΣ : Διεύθυνση Οικονομικών 

Τμήμα  Προϋπολογισμού 
 

   ΚΟΙΝ. : 1. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου 

2. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Γ. Γραμματέα 

3.  Γραφείο Αντιδημάρχου Αστικών και Κτιριακών Υποδομών 

και Σχεδίου Πόλεως 

4. Γενική Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Έργων  

5. Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής  

Τμήμα Μ ελετών, Τεκμηρίωσης & Προγραμματισμού 

 

ΘΕΜΑ: “Αίτηση έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 500.000,00€ για το 2021 και 

1.000.000,00€ για το έτος 2022 στον Κ.Α 7311.118 στον Φορέα 30 Διεύθυνση 34,  για την 

αντιμετώπιση της δαπάνης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»” 
 

Έχον τας υπ’ όψη τις διατάξεις και λαμβάν ον τας υπόψη: 
α. Των  άρθρων  66 και 67 του Ν 4270/2014 «Αρχές δημοσιον ομικής διαχείρισης και εποπτείας (Εν σωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α. 143), όπως ισχύει.  

β. Του Ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων  και Κοιν οτήτων » (Α. 114), και του Ν 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων , Προμηθειών  και Υπηρεσιών  (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). (ΦΕΚ Α' 147/8 -8-2016) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει τώρα,  
γ. Του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 «Αν άληψη υποχρεώσεων  από τους Διατάκτες» (Α. 145) όπως ισχύει, και του Β.Δ. 17/05 -

15.06.1959 «Περί οικον ομικής διοικήσεως και λογιστικού των  Δήμων  και Κοιν οτήτων »  (Α. 114) όπως ισχύει.  

δ. Της περίπτωσης ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (Α.87), όπως αν τικαταστάθηκε από την  παρ. 1 του  

άρθρου 203 του Νόμου 4555/2018 (Α.133).  

ε. Την υπ' αριθ. 236230/17-9-2019 με ΑΔΑ: Ω9ΥΧΩ6Μ -ΟΘΩ απόφαση του Δημάρχου Αθην αίων  περί εξουσιοδότησης των 
Προϊσταμέν ων  των  καθ’ ύλην Διευθύν σεων και σε περίπτωση απουσίας τους, τους αν απληρωτές τους, ν α υπογράφουν  

το τεκμηριωμέν ο αίτημα του διατάκτη.  

στ. Την υπ' αριθ. 684/16-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΧ9ΙΩ6Μ -4ΝΩ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης προϋπολογισμού 

οικον ομικού έτους 2021 η οποία επικυρώθηκε  με την  υπ' αριθ. 109441/18-12-2020 Απόφαση του Συν τον ιστή 

Αποκεν τρωμέν ης Διοίκησης Αττικής.  
ζ. Την αναλυτική περιγραφή φυσικού αν τικειμέν ου (επισυνάπτεται η τεχν ική περιγραφή και ο προϋπολογισμός του έργου). 

η. Ότι ο σκοπός του έργου, συν ολικής προϋπολογιζόμεν ης δαπάνης 1.500.000,00 ευρώ συμπεριλαμβαν ομέν ου Φ.Π.Α, 

είν αι οι «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΚ ΕΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ».  Οι εργασίες που προτείν εται να υλοποιηθούν  στο πλαίσιο του έργου, αφορούν  σε εργασίες που  

αποσκοπούν αποκλειστικά στην άρση της επικιν δυν ότητας των  στεγάστρων και στην  αποκατάσταση των  ζημιών από τις 
υγρασίες εν τός των  καταστημάτων , από τα υπερκείμεν α κηπάρια , λόγω κατεπείγουσας αν άγκης οφειλόμενης 

αποκλειστικά σε απρόβλεπτες περιστάσεις, ήτοι σε έκτακτα πραγματικά γεγον ότα, τα οποία είναι ανεξάρτητα της 

βούλησης της αν αθέτουσας αρχής, δεν  απορρέουν  από παραλείψεις ή έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας 

(υπαιτιότητα) της αν αθέτουσας αρχής και δεν  μπορούσαν , σύμφωνα με τα διδάγματα της αν θρώπιν ης εμπειρίας και 

λογικής, σε καμία περίπτωση ν α προβλεφθούν .  
θ. Την  Απόφαση περί εξειδίκευσης και καταν ομής πίστωσης στον  Κ.Α.Ε. 7311.118 όπως περιγράφον ται αναλυτικά  

παρακάτω:  

 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 448/18-10-2021 (ΑΔΑ: 99ΨΔΩ6Μ-ΜΡ9) που αφορά στην  έγκριση 

της 16ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Αθην αίων έτους 2021, σύμφων α με την  υπ΄αριθμ. 

1508/2021 πράξη της Οικον ομικής Επιτροπής.  
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ι. Την  ανάγκη της δέσμευσης στο οικον ομικό έτος 2021 κατά το συν ολικό ποσό των   πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ 

(500.000,00€) συμπεριλαμβαν ομένου ΦΠΑ 24% στον  Φορέα  30, Διεύθυν ση  34   Κ.Α 7311.118, του έργου  «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»  της 
Διεύθυν σης Κτιριακής Υποδομής που είν αι στον  προϋπολογισμό του οικον ομικού έτους 2021 του Δήμου Αθηναίων   και 

λόγω στη μοναδικά, εφικτή χρον ικά, εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμεν η δημοσίευση και χωρίς 

χρήση ΕΣΗΔΗΣ  με τη διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 για την  ανάθεση υλοποίησης του έργου  λόγω 

κατεπείγουσας αν άγκης άρσης της επικιν δυν ότητας των  στεγάστρων  και στην  άρση επικιν δυν ότητας από άποψη υγιεινής 

των  καταστημάτων  κάτω από τα κηπάρια.  
  

 

Στον Προϋπολογισμό Οικον ομικού έτους 2021 υπάρχει εγγεγραμμέν η πίστωση ύψους 500.000,00€ με  Κ.Α. 7311.118 στον 

Φορέα 30 Διεύθυν ση 34, που αφορά στη δαπάν η «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣ ΙΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ».  

Από την  αρχή του έτους 2021 έχει εγκριθεί το ποσό 0,00€.  
Το υπόλοιπο της πίστωσης αν έρχεται στο ποσό των  500.000,00 €.  

Το ποσό απολογισμού του έτους 2021 είν αι Μηδέν 0,00€ 

Οι δαπάνες Π.Ο.Ε. που μεταφέρθηκαν  από τον  ως άν ω κωδικό για ν α πληρωθούν  το 2021 είν αι Μηδέν 0,00€ 

Για τη Διεύθυν ση Κτιριακής Υποδομής, ως αρμόδια Διεύθυν ση χειρισμού της πιο κάτω αν αφερόμεν ης πίστωσης του  

Προϋπολογισμού οικον ομικού έτους 2021, για την  ανάγκη αν τιμετώπισης εν τός τρέχον τος οικον ομικού έτους της 

δαπάνης του έργου με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ 
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ », απαιτείται η έκδοση απόφασης αν άληψης υποχρέωσης ποσού 

500.000,00€ (πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ) για το 2021 στο Φορέα 30 Διεύθυν ση 34 με Κ.Α. 7311.118, και για το έτος 2022 

1.000.000,00€  προκειμέν ου να πραγματοποιηθεί το έργο και η διαγων ιστική διαδικασία αυτού.  

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δήμου Αθην αίων  . 

Μετά τα αν ωτέρω παρακαλούμε για την  έκδοση απόφασης αν άληψης υποχρέωσης και τη δέσμευση πίστωσης 
πεν τακοσίων  χιλιάδων   ευρώ (500.000,00€) συμπεριλαμβαν ομένου Φ.Π.Α. 24%, σε βάρος της πίστωσης του  

προϋπολογισμού εξόδων  οικον ομικού έτους 2021 στον  ΚΑ 7311.118 του Φορέα 30 Διεύθυν ση 34, για την  αν τιμετώπιση 

δαπάνης εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤ ΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ 

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» και για το έτος 2022 1.000.000,00€ ήτοι σύνολο  1.500.000,00€, (πολυετής 

δέσμευση - η καταν ομή της συν ολικής δαπάνης εκτείν εται σε περισσότερα του εν ός έτους), όπως έχει εγκριθεί με την με  
αριθ.129/22-03-2021 (ΑΔΑ: ΩΝ57Ω6Μ-741) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Μεσοπρόθεσμου 

Πλαισίου Δημοσιον ομικής Στρατηγικής 2022-2025 και εμφαίν εται στον  ακόλουθο πίν ακα: 

 

Οικονομικό έτος Ποσό δέσμευσης σε € 

2021 500.000,00 € 

2022 1.000.000,00 € 

 

Σύνολο ποσού δαπάνης για τα έτη 2021-2022 1.500.000,00€  

 
Για την  πραγματοποίηση της συγκεκριμέν ης δαπάν ης θα δεσμευτεί το συν ολικό ποσό των    1.500.000,00€ 

συμπεριλαμβαν ομένου ΦΠΑ για τα έτη 2021 και 2022.  

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                    

17-11-2021 

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
 

 

ΜΑΡΙΑ ΔΑΝΙΗΛ 
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