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Αριθ. Πρωτ.: 62

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Α/Α 3

Κωδικός

Αιτιολογία

Εγκεκριμμένος Π/Υ

Διαμορφωμένος Διά της παρούσης 

Διατεθέντα

Υπόλοιπο

2.000,0015.6265.002 - Συντήρηση βιβλίων και χειρογράφων 0,00

2.000,00 2.000,00 0,00

Σύνολο: 2.000,00

2.   Την υπ’ αριθ. 40/2021 Απόφαση Δ.Σ. ΠΠΙΕΔ περί ψήφισης του Π/Υ οικονομικού έτους 2022, η οποία επικυρώθηκε με
την υπ’ αριθ. 18860/14-2-22 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

1.   Τις διατάξεις:

Έχοντας υπόψη:

α. Του άρθρου 66 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (A’143) όπως ισχύει,

β. Της περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου
203 του Ν.4555/2018 (Α’ 133).

γ. Του π.δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.145)

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους δύο  χιλιάδες Ευρώ  (2.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης
σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των παρακάτω KAE του οικονομικού έτους 2022 για την Συντήρηση
βιβλίων και χειρογράφων

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

4.   Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα πίστωση είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

3.   Το υπ΄αριθμ. ....................... τεκμηριωμένο αίτημα απο ............................................................................................... περί
της αναγκαιότητας για "Συντήρηση βιβλίων και χειρογράφων"

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι: α)  η ανωτέρω δαπάνη συνολικού
ύψους δύο  χιλιάδες Ευρώ  (2.000,00 €) είναι εντός του διαθέσιμου
ποσοστού της πίστωσης των λογαριασμών:

15.6265.002
σύμφωνα με τα υπόλοιπα του παραπάνω πίνακα και  β) η συνδρομή
των προϋποθέσεων της παρ.1 α του άρθ.4 του πδ 80/2016.

Καταχωρήθηκε με α/α 3 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής
της Υπηρεσίας μας  με AA Βεβ:3

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας


