
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Α∆Α: 

Αριθµός Πρωτοκόλλου : 39210
Ηµ/νία  Πρωτοκόλλου  : 12/11/2018

                                                                                                 Αρ.Αποφ. 4405

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Αριθµός - Ηµ/νία Εγγραφής : ΑΑΥ 673 - 9/11/2018
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 66 & 67 του Ν.4270/14 "Αρχές ∆ηµοσιονοµικής διαχείρησης & εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες δ/ξεις (ΦΕΚ Α΄143).
β) Της περιπτ. ε της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010 "Νέα Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης, της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης" όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 
Α 145).
γ) Του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05-08-2016) περί "Ανάληψης Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες".
2. Την υπ'αρ. ........................ απόφαση ∆.Σ περί κατανοµής των εξειδικευµένων πιστώσεων.
3. Την υπ'αρ. 333/17 απόφαση ∆.Σ περί ψήφισης του προϋπολογισµού ο.ε 2018 η οποία επικυρώθηκε µε την υπ'αρ. 
103503/36449/22-1-18 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 
4. Το υπ'αρ.πρωτ. .......38338/5-11-18..... τεκµηριωµένο αίτηµα του ∆ιατάκτη 
5. Την ανάγκη πραγµατοποίησης της δαπάνης   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ. 
6. Το γεγονός ότι, η εγγραφείσα πίστωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου τρέχοντος ο.ε  επαρκεί για την παρούσα δέσµευση. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Εγκρίνουµε τη δαπάνη και διαθέτουµε πίστωση ύψους  € ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ  ( 2.730,00 ) , για την  
πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του  κάτωθι Κ.Α.Ε.  του οικ. έτους 2018 για την  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

 Κ.Α.Ε.              Περιγραφή Λογαριασµού           Α/Α στο     Τρ. Πίστωση   Παρούσα       Αδιάθετο          
                                                     Μ.∆.                      ∆εσµ.        
 25.6662.0012        Προµήθεια ασφαλτικού υλικού     3           9.575,99      2.730,00      8,04              
                     για αποκαταστάσεις από         

Εγκρίνουµε την ανάληψη υποχρέωσης για τα παρακάτω έτη σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ιονύσου ως εξής:

 Έτος      ΚΑΕ            Ποσό          
 2019      25.6662.0012   23.655,86     

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Με εντολή
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

        Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                          ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
και βεβαιώνεται ότι για την ανωτέρω δαπάνη ύψους
∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (2.730,00) €  

υπάρχει πίστωση στον Κ.Α.Ε. του προϋπολογισµού του  ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 997690910     
τρέχοντος ο.ε 2018
Καταχωρήθηκε µε τους παραπάνω α/α στο µητρώο δεσµεύσεων της υπηρεσίας µας.
 

η ∆ιευθύντρια της
Οικονοµικής Υπηρεσίας 

                        ΦΛΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Στοιχεία Έγκρισης : 4405 - 12/11/2018
Παρατηρήσεις : 

Κοινοποίηση:
1.Ελεγκτικό Συνέδριο  

ΑΔΑ: 6Ζ1ΒΩ93-ΙΧΖ
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