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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Μαρούσι, 27/04/2022
Αριθ. Πρωτ.: 1122
ΑΠΟΦΑΣΗ
(αριθ: 39/A/2022)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν.3115/2003 "Αρχή ∆ιασφάλισης 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) 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),
δ) του Ν.4874/2021 (ΦΕΚ 249/Α΄/20-12-2021) "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού οικονοµικού
έτους 2022"
ε) Του Π.∆. 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" (ΦΕΚ 145/Α/5.8.2016).
2. Την ανάγκη για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης- υποστήριξης της ψηφιακής υποδοµής της Α∆ΑΕ
(ΠΑΠΥΡΟΣ)
3. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσµευόµενης, µε την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριµένου
ποσοστού διάθεσης.
Αποφ ασίζουµε
Εγκρίνουµε τη δέσµευση πίστωσης ύψους «χίλια εννιακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά»
(1.934,40 €) για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων
της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Ειδικός Φορέας 1017-802-0000000), Α.Λ.Ε.
2420389001, οικ. έτους 2022, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης- υποστήριξης της ψηφιακής
υποδοµής της Α∆ΑΕ (ΠΑΠΥΡΟΣ).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.∆.Α.Ε.
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
και βεβαιώνεται ότι α) η ανωτέρω δαπάνη «χίλια
εννιακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά»
(1.934,40 €) είναι εντός του διαθέσιµου ποσοστού της
υπό Ειδικό Φορέα 1017-802-0000000), Α.Λ.Ε.
2420389001 πίστωσης και β) η συνδροµή των
προϋποθέσεων της παρ.1 α του άρθ.4 του πδ 80/2016.
Καταχωρήθηκε µε α/α 38322 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας µας
Υπόλοιπο προς ανάληψη: 3.556,48 € (τρεις χιλιάδες
πεντακόσια πενήντα έξι ευρώ και σαράντα οκτώ
λεπτά).
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