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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ,

ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΩΝ»
Έχοντας υπόψη

 Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 4270/14, που προστέθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.
4701/20

1.

Τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 1 του Ν. 4811/212.
Το έγγραφο Υπ. Οικ. 94772/29.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΕΔ9Η-5Λ9)3.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/20164.
Το γεγονός ότι η πολυετής υποχρέωση θα βαρύνει τμηματικά ή εξ ολοκλήρου τα επόμενα οικονομικά έτη5.
Το γεγονός ότι επειδή δεν θα επιβαρύνει το τρέχον οικον. έτος, δεν θα εκδοθεί Α.Α.Υ. για το έτος αυτό6.

βεβαιώνω
ότι  σύμφωνα  με  τις  ανωτέρω  διατάξεις  επιτρέπεται  η  πραγματοποίηση  της  δαπάνης  με  τίτλο:  «ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΩΝ»,
συνολικού ποσού 963.157,59  €  που είναι  εγγεγραμμένη στους  Κ.Α.  Δαπανών: 64-6262.001  και  64-6262.028  του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, προκειμένου να ξεκινήσει η σχετική διαγωνιστική διαδικασία.

Είδος Δαπάνης:
Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός διαγωνισμός Συμφωνίας - Πλαισίου

Δραστηριότητα που εξυπηρεταίται από την πραγματοποίησή της:
Προμήθεια των αναγκαίων υλικών για την προσθήκη, συμπλήρωση και επέκταση του πρασίνου σε πλατείες,
πάρκα, χώρους πρασίνου και κοινοχρήστους χώρους του Δήμου, με σκοπό την ενίσχυση του πρασίνου και του
περιβαλλοντικού  ισοζυγίου,  την  αύξηση  της  βιωσιμότητας  των  κοινόχρηστων  χώρων,  τη  βελτίωση  του
μικροκλίματος και των βιοκλιματικών δεικτών, την αύξηση της βιοποικιλότητας, τη μείωση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
Χρόνος υλοποίησης αυτής:
Δύο (2) ετών

Με την έναρξη του οικον. έτους εντός του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου για την πραγματοποίηση
της εν λόγω δαπάνης που αφορά η πολυετής έγκριση, θα εκδοθεί άμεσα και κατά απόλυτη προτεραιότητα η Α.Α.Υ.
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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