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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός - Ηµ/νία Εγγραφής : ΑΑΥ 542 - 23/5/2017
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α) Τις διατάξεις του Β.∆. 17-5/15-06-1959 (ΦΕΚ 114/τ.Α/15-06-1959) "περί οικονοµικής ∆ιοικήσεως & Λογιστικού των ∆ήµων & 
Κοινοτήτων
β) Τις διατάξεις του Νόµου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α/08-06-2006) "Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων" όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν. 
γ) Τις διατάξεις του Νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης, της Αποκεντρωµένης 
∆ιούκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
δ) Τις διατάξεις του Νόµου 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-06-2014 "Αρχές ∆ηµοσιονοµικής διαχείρισης & Εποπτείας (Ενσωµάτωση 
της οδηγίας 2011/8Ε/ΕΕ)-∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις.
ε) Τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05-08-2016) περί "Ανάληψης Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες".
2. Για την εκτέλεση πληρωµής της δαπάνης για την 'Συνδροµή σε δίκτυο µόνιµων σταθµών αναφοράς εντοπισµού θέσης 
εξαρτηµένους από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων. 
3. Το γεγονός ότι, η εγγραφείσα πίστωση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου τρέχοντος Οικ.Έτους επαρκεί για την παρούσα δέσµευση  

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Εγκρίνουµε τη δέσµευση πίστωσης ύψους  € ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ  ( 558,00 ) , για την  πληρωµή ισόποσης 
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων των κάτωθι Κ.Α.Ε. του οικ. έτους 2017 για την  για την 'Συνδροµή 
σε δίκτυο µόνιµων σταθµών αναφοράς εντοπισµού θέσης εξαρτηµένους από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων.    

 Κ.Α.Ε.              Περιγραφή Λογ/σµού              α/α          Τρ. Πίστωση       Παρούσα      Αδιάθετο 
                                                     Μητρ. ∆εσµ                       ∆εσµ. 
 00.6453.0004        Λοιπές συνδροµές.               2               5.000,00        558,00      3.742,00 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Με εντολή
στο ∆ήµο ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

                    Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
                                                        
                                                                                                                          ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

και βεβαιώνεται ότι για την ανωτέρω δαπάνη  ύψους
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (558,00) €  
υπάρχει πίστωση στον Κ.Α.Ε.του προϋπολογισµού του ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 997690910 τρέχοντος Οικ. Έτους.  
Καταχωρήθηκε µε τους παραπάνω α/α στο Μητρώο ∆εσµεύσεων της Υπηρεσίας µας. 

 
Η Προϊσταµένη της
Οικονοµικής Υπηρεσίας 

ΦΛΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Κοινοποίηση:
1.Ελεγκτικό Συνέδριο  

ΑΔΑ: ΩΕ5ΑΩ93-ΑΝ9
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