
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Μαρούσι,  06/12/2017
Αριθ. Πρωτ.: 3509

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τηλέφωνο:
Πληροφορίες:Παναγιώτα Ορφανίδου

2106387652

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:

2. Την ανάγκη για  την παραμετροποίηση εκτυπώσεων και αναφορών στο πρόγραμμα της λογιστικής
3. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου
ποσοστού διάθεσης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους πεντακόσια πενήντα πέντε ευρώ  και πενήντα δύο  λεπτά
(555,52 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της
Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Ειδικός Φορέας 17-620), KAE 0869, οικ. έτους
2017, για την παραμετροποίηση εκτυπώσεων και αναφορών στο πρόγραμμα της λογιστικής .

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 115,95 € (εκατόν δέκα πέντε
ευρώ  και ενενήντα πέντε  λεπτά).

Ο Διατάκτης

Χρήστος Ζαμπίρας
Πρόεδρος

και βεβαιώνεται ότι α) η ανωτέρω δαπάνη  πεντακόσια
πενήντα πέντε ευρώ  και πενήντα δύο  λεπτά (555,52
€) είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της υπό Ειδικό
φορέα 17-620 και ΚΑΕ πίστωσης 0869 και β) η
συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1 α του άρθ.4
του πδ 80/2016.
Καταχωρήθηκε με α/α 97902 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας

Η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών

Βικτωρία Παναγιωτοπούλου

(αριθ: 184/Α/2017)
ΑΠΟΦΑΣΗ

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

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),

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

δ) του Ν.4444/2016 "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017" (ΦΕΚ
234/Α/14.12.2016),
ε) Του Π.Δ. 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" (ΦΕΚ 145/Α/5.8.2016).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Δ.Α.Ε.
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