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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                           
                                                                                                                                         

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ.
ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 1 του Ν. 4811/21
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016
4. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.965/24-06-2021 
5.   Την υπ’ αριθ. πρωτ. 965/24-06-2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Δημιουργία 

ισόπεδων κυκλικών κόμβων» με Κωδικό ΟΠΣ 5075900 και ένταξη στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».

6. Την υπ. αριθ. 626/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών 
με θέμα «Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Δημιουργία 
ισόπεδων κυκλικών κόμβων» με Κωδικό ΟΠΣ 5075900 και ένταξη στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».

7. Την υπ. αριθ. 160/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών 
με θέμα «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ιωαννιτών, έτους 
2021».

8. Την υπ’ αριθμ.1033/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ιωαννιτών με θέμα «Αποδοχή 1ης τροποποίησης της Πράξης «Δημιουργία  
ισόπεδων κυκλικών κόμβων» (Κωδικός ΟΠΣ 5075900)».

9. Την έκδοση της απόφασης πολυετούς έγκρισης με αριθμ.πρωτ.127254/06-12-
2021.

10. Το τεκμηριωμένο αίτημα του οικείου Διατάκτη με  αριθμ.πρωτ.133574/21—12-
2021.

11. Το γεγονός ότι η πολυετής υποχρέωση θα βαρύνει τμηματικά ή εξ ολοκλήρου τα 
επόμενα οικονομικά έτη

12. Το γεγονός ότι επειδή δεν θα επιβαρύνει το τρέχον οικον. έτος, δεν θα εκδοθεί 
Α.Α.Υ. για το έτος αυτό

βεβαιώνω

ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 1 του Ν. 4811/21 επιτρέπεται η 
πραγματοποίηση της δαπάνης για το έργο με τίτλο «Δημιουργία ισόπεδων κυκλικών 
κόμβων», που θα εγγραφεί στον ΚΑ Δαπανών 64.7341.001. του Προϋπολογισμού οικον. 
έτους 2021, προκειμένου να ξεκινήσει η σχετική διαγωνιστική διαδικασία.
(Είδος δαπάνης) Κατασκευαστικές εργασίες για κυκλικούς κόμβους.
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(Πλήρης τίτλος) «Δημιουργία ισόπεδων κυκλικών κόμβων», με κωδικό ΟΠΣ 5075900 στο 
Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ (2014-2020).
(Δραστηριότητα που εξυπηρετείται από την πραγματοποίησή της) Η δαπάνη για το έργο 
με τίτλο «Δημιουργία ισόπεδων κυκλικών κόμβων», κρίνεται απαραίτητη προκειμένου ο 
Δήμος Ιωαννιτών να προβεί στην υλοποίηση του έργου, το οποίο αποτελεί σημαντική 
παρέμβαση στο οδικό δίκτυο της πόλης, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσεων του Σχεδίου 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
(Χρόνος υλοποίησής αυτής) Η υπολειπόμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου αφορά 
πολυετή κατανομή σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Έτος Εκτιμώμενη Κατανομή
2022    412.895,00 €
2023 1.000.000,00 €

Με την έναρξη του οικον. έτους εντός του οποίου θα αρχίσει να επιβαρύνεται ο 
προϋπολογισμός του Δήμου Ιωαννιτών, δηλαδή το έτος 2022,  για την πραγματοποίηση της 
εν λόγω δαπάνης που αφορά η πολυετής έγκριση, θα εκδοθεί άμεσα και κατά απόλυτη 
προτεραιότητα η Α.Α.Υ.

 Ο Αναπληρωτής 

Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

Βασίλειος Σκαμνέλος
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