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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Μαρούσι, 04/12/2012
Αριθ. Πρωτ.: 2311

Διεύθυνση:
Ιερού Λόχου 3, 141 24 Μαρούσι
Πληροφορίες: Αθηνά Χοντολίδου
Τηλέφωνο: 2106387655
ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 21 και 22Α του ν.2352/95 'Περί Δημοσίου Λογιστικού κλπ' (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το αρθ. 21 και 23 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17.08.2010).
2. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) "Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων"
όπως ισχύει σήμερα
3. Τον ιδρυτικό νόμο υπ' αριθμ. 3115/2003 της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΦΕΚ
47/Α/27.02.2003).
4. Το ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22.11.2010) σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
5. Την υπ'αριθμ. 2/69075/0021Β απόφαση έγκρισης του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της ΑΔΑΕ
(ΦΕΚ 507/Β/05.03.2004).
6. Την υπ'αριθμ. 2/93957/0020-15.12.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τη διάθεση των
πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.
7. Την ανάγκη για την εκτέλεση συμβάσεων συντήρησης εξοπλισμού, προμηθειών αδειών χρήσης
λογισμικού και λοιπών υλικών επισκευής και αναλωσίμων Η/Υ
8. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου
ποσοστού διάθεσης.
Αποφ ασίζουμε
Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους εννιακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (948,33
€) για την πληρωμή της δαπάνης για την εκτέλεση συμβάσεων συντήρησης εξοπλισμού, προμηθειών
αδειών χρήσης λογισμικού και λοιπών υλικών επισκευής και αναλωσίμων Η/Υ σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών Ειδικός Φορέας
17-620, KAE 1723, οικονομικό έτος 2012.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη εννιακόσια
σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (948,33 €)
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της πίστωσης του
ΚΑΕ 1723
Καταχωρήθηκε με α/α ............................................. στο
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της
Υπηρεσίας μας
Υπόλοιπο προς ανάληψη: ..........................................

Ο Προϊστάμενος της ΥΔΕ

Κοινοποίηση: Ελεγκτικό Συνέδριο

Ο Διατάκτης

Ανδρέας Λαμπρινόπουλος
Πρόεδρος

