
ΑΠΟΦΑΣΗ

β) του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 "Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ)- δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2014),

γ) του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016),

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τηλέφωνο: 2106387654

(αριθ: 142/Α/2020)

1.   Τις διατάξεις:

Έχοντας υπόψη:

α) του Ν.3115/2003 "Αρχή ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών" (ΦΕΚ 47/Α/27.2.2003),

δ) του Ν.4651/2019 (ΦΕΚ 209/Α'/15.12.2019) "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού έτους 2020»

3.   Την υπ΄αριθµ. πρωτ. 1010 - 06/04/2020 απόφασή µας περί δέσµευσης πίστωσης µε αριθµό έγκρισης 32385 (Α∆Α:
ΡΟΑΚΙ∆1-ΣΡΚ).

2.  Το υπ' αριθ. 131576 ΕΞ 2020/18.11.2020 (Α∆Α: ΩΣ0ΥΗ-ΩΒΩ) έγγραφο της ∆/νσης Συντονισµού & Ελέγχου Εφαρµογής
∆ηµοσιολογιστικών διατάξεων του ΓΛΚ σχετικά µε τις ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων.

Ανακαλούµε κατά το ποσό των «µηδέν ευρώ  και µηδέν ένα  λεπτό» (0,01 €) την υπ.αριθ. πρωτ. 1010 - 06/04/2020
απόφασή µας περί δέσµευσης πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των
Επικοινωνιών,  (Ειδικός Φορέας 1017-802-0000000) Α.Λ.Ε. 3120301001 οικ. έτος 2020 λόγω λήξης οικονοµικού έτους

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

ε) Του Π.∆. 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" (ΦΕΚ 145/Α/5.8.2016).

Μαρούσι,  31/12/2020

Αριθ. Πρωτ.: 3304

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

4.  Την ανάγκη  ανάκλησης της ανωτέρω απόφασης λόγω  λήξης οικονοµικού έτους

5.  Το γεγονός ότι το ποσό της ανάληψης δέσµευσης πίστωσης ήταν εντός του εγκεκριµένου ποσοστού διάθεσης.

Χρήστος Ράµµος

O ∆ιατάκτης

Η Προϊσταµένη Οικονοµικών Υπηρεσιών

Βικτωρία Παναγιωτοπούλου

ΟΡΦΑΝΙ∆ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠληροφορίες:

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.∆.Α.Ε.

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

και βεβαιώνεται ότι: α) η ανωτέρω ανακαλούµενη δέσµευση
πίστωσης «µηδέν ευρώ  και µηδέν ένα  λεπτό» (0,01 €) είναι εντός
του διαθέσιµου ποσοστού της υπό Ειδικό Φορέα
1017-802-0000000 και Α.Λ.Ε. 3120301001 πίστωσης και β) η
συνδροµή των προϋποθέσεων του άρθ.4 του πδ 80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 16850 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωµής της Υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 3.428,04 € (τρεις  χιλιάδες τετρακόσια
είκοσι οκτώ ευρώ  και µηδέν τέσσερα  λεπτά).
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