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AA  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  
((ααρριιθθ..::  1188//ΑΑ//22001177)) 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

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

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) Της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α) «Δαπάνες 
μετακινούμενων εντός και εκτός της Επικράτειας», 

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). 

2. Την ανάγκη για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης τριών στελεχών και ενός μέλους της Ολομέλειας της 
ΑΔΑΕ στη Χίο από 2 έως 4 Φεβρουαρίου 2017 για υπηρεσιακούς σκοπούς, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 
237/27.1.2017 απόφαση μετακίνησης. 

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 εξακοσίων εξήντα ευρώ (660,00 €) για την πληρωμή ισόποσης 
δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου 
των Επικοινωνιών (Ειδικός Φορέας: 17-620), ΚΑΕ 0719, οικ. έτους 2017, για την κάλυψη εξόδων 
μετακίνησης τριών στελεχών και ενός μέλους της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ στη Χίο από 2 έως 4 Φεβρουαρίου 
2017 για υπηρεσιακούς σκοπούς, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 237/27.1.2017 απόφαση μετακίνησης.  

 
 
             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Δ.Α.Ε. 

                             ΕΛΕΓΘΗΚΕ 
και βεβαιώνεται ότι: a) η ανωτέρω δαπάνη εξακοσίων εξήντα  
ευρώ (660,00 €) είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της  
υπό Ειδικό Φορέα 17-620 και ΚΑΕ 0719 πίστωσης και  
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθ.4  
του πδ 80/2016.  
Καταχωρήθηκε με α/α 8466 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και  
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας. 
Υπόλοιπο προς ανάληψη: χίλια τριακόσια σαράντα ευρώ (3.340,00 €) 
                    
         Η Προϊστάμενη  
 του Αυτοτελούς Τμήματος 
      Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών 
    
 
 
           Βικτωρία Παναγιωτοπούλου 
 
 
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Μαρούσι,30/1/2017 

Αρ. Πρωτ.: 242                   
 

Ο Διατάκτης 
 
 
 
 

Χρήστος Ζαμπίρας  
Πρόεδρος 

ΑΔΑ: 7ΞΔΦΙΔ1-Γ61
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