
Σελίδα 1 από 3 

 

 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Δαπάνης Πολυετούς Υποχρέωσης 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2023 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
 

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)  
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), όπως ισχύει 
2. Τα άρθρα 39 και 40 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α’ 128) 
3.  Την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/100018/0026/30.12.2016: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την 
ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών» 
4. Την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/47972/0026/15.06.2018: «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου 
Δεσμεύσεων» 
5. Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184Α΄/23.9.2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες 
διατάξεις». 
6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 19571/25-08-2022 αίτημα έγκρισης δαπάνης & διάθεση πίστωσης της 
Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού, περί αναγκαιότητας πραγματοποίησης 
της δαπάνης για την «προμήθεια φωτιστικών LED για την αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού του 
Δήμου», με  Α.Μ. 140/2022. 
7. Την υπ’ αριθ. 504/2021 Απόφαση  Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου και μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο. 
8. Την υπ΄ αριθμόν 498/19575/25-08-2022 (ΑΔΑ: 933446ΜΩ0Ι-ΝΕΗ) Απόφαση Αντιδημάρχου 
Οικονομικών Υπηρεσιών περί έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης της δαπάνης «προμήθεια 
φωτιστικών LED για την υλοποίηση των απαραίτητων βελτιστοποιήσεων, αναβαθμίσεων, 
προσαρμογών-επεκτάσεων στο υφιστάμενο δίκτυο αστικού φωτισμού του Δήμου και τη 
λειτουργία αυτού, με σκοπό την πλήρη γεωγραφική κάλυψη του Δήμου, την αναβάθμιση της 
παρεχόμενης προς τους δημότες υπηρεσίας φωτισμού και την εξοικονόμηση ενέργειας και 
πόρων» του Δήμου, με Α.Μ. 140/2022, συνολικού ποσού 3.724.292,26 ευρώ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – 
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
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(συμπεριλαμβανομένου και ΦΠΑ) για τα έτη 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 και 2029, 
σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 02.20.7135.011. 
9. Την υπ΄ αρίθμ. 19576/25-08-2022 (ΑΔΑ: 9Τ5Ν46ΜΩ0Ι-162) Βεβαίωση Π.Ο.Υ. περί εγγραφής 
και κατανομής της δαπάνης σε βάρος του άνω Κ.Α. 02.20.7135.011 στα επόμενα έτη 2023, 2024, 
2025, 2026, 2027, 2028 και 2029. 
10. Την υπ΄αρίθμ. πρωτ. 20075/1-9-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011176962) Διακήρυξη και την 
υπ΄αρίθμ. πρωτ. 20076/1-9-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011176984) περίληψη Διακήρυξης διεξαγωγής 
του ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου, διεθνή διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
LED ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΝΕΑΣ 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ». 
11. Τις διατάξεις των άρθρων 158 και 160 του ΔΚΚ Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/08-06-2006), 
όπου κατά το άρθρο 160 παρ. 1 ορίζεται ότι: Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού «1. Ώσπου 
να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του 
επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, κατά 
παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, για την είσπραξη κάθε είδους εσόδου και για 
τη διενέργεια και την πληρωμή μόνον:...» α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην 
παρ. 1 του άρθρου 158...». 
12. Το γεγονός ότι μέχρι την έγκριση του Π/Υ οικονομικού έτους 2023 (όπως ψηφίστηκε με την 
υπ’ αριθ. 103/21-12-2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου), ισχύει ο προϋπολογισμός του 
προηγούμενου οικονομικού έτους 2022, όπως ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. 17/23-02-2022 
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ' αρ. Πρωτ. 36219/21-03-2022 
Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 
13. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2473/31-01-2023 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & 
Ηλεκτροφωτισμού για την έγκριση και διάθεσης πίστωσης για την συνεχιζόμενη – πολυετή 
σύμβαση προμήθειας με τίτλο ««προμήθεια φωτιστικών LED για την αναβάθμιση του 

ηλεκτροφωτισμού του Δήμου», με Α.Μ. 140/2022, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158 και  
160 του ΔΚΚ  Ν.3463/2006. 
14. Την υπ’ αριθ. 528/2022 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου και μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Α. Παρέχει την έγκριση για τη δαπάνη συνολικού ποσού 3.724.292,26 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου και ΦΠΑ) για τα έτη 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 και 2030, 
σε βάρος της πίστωσης του κάτωθι ΚΑΕ, ως εξής : 
 

 

 

 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ €  

1 02.20.7135.011 
Προμήθεια φωτιστικών LED για την 
αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού 

2023 512.000,00 € 

2024 458.899,00 € 

2025 458.899,00 € 

2026 458.899,00 € 

2027 458.899,00 € 

2028 458.899,00 € 

2029 458.899,00 € 

2030 458.898,26 € 

   ΣΥΝΟΛΑ:        3.724.292,26 € 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-158-%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%82/
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Στον  Κ.Α. 02.20.7135.011 του οικονομικού έτους 2023 έχουν συνολικά προβλεφθεί 512.000,00 € 

και δεν έχει αναληφθεί κανένα ποσό σε βάρος του κωδικού αυτού εντός του 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 απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  37/2023 
 

 

 

 

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΙ  Α/Α 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ   ΒΟΥΡΟΣ 
 
 
ΚΟΙΝ.: 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α. 
Λ. Κατεχάκη 56, Τ.Κ. 115 25 
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